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 ُمفَتَتح
 الحاجة إلى التغيير  

نعيش اليوم في عالم سيطرت عليه التكنولوجيا الرقمية 

التي جعلت حقل المعلومات والبيانات أكثر تداواًل وأكثر توفرًا، 

 المي.ومنافذه أكثر اتساعًا وانفتاحًا أمام البشر على مستوى ع

واستطاعت التكنولوجيا الرقمية أن تتمكن من دمج الصوت 

والصورة والكلمة والحرف والرسم واللون والحركة في ملف 

واحد. واستطاعت كذلك أن تجعل المعلومات والبيانات متوافرة 

على مدار الساعة على شبكة اإلنترنت. وكذلك أصبحت إمكانية 

يرة  بأحجام يمكن نسخهما واالحتفاظ بها بواسطة معدات صغ

أن يحملها المرء بيده، أو بمحفظته،  وينقلها من مكان  إلى  

آخر،  وبمعدات خفيفة الحمل للتخزين مثل  اسطوانات سي دي 

(CD( ودي في دي )DVD( والبلو راي )Blue Ray و فالش ،)

وهي ذات قدرات تخزينية متنوعة  Flash memoryالتخزين 

 External Hardلصلب الخارجي  باإلضافة  إلى  وجود القرص ا

disk   جيجا  160قدرات التخزين العالية التي  تتراوح بين ذي

 (.160GB to 2TBتيرا بايت )  2بايت و

باإلضافة إلى هذا أصبحت أجهزة استقبال المعلومات والبيانات 

وإرسالها متوفرة وبأسعار تنخفض يومًا إثر يوم، وتزداد 
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توفره من معلومات للمتلقي من إمكانياتها التكنولوجية وما 

األشخاص  العاديين  إلى  األشخاص  المتخصصين وتتنافس 

 .وهي تمثل موارد أساسية لثقافة الشباب  فيما بينها

يمكننا اليوم أن نتعرف على خصائص الهواتف الذكية، و

، والجالكسي، لندرك كيف أنها األجهزة اللوحية مثل االي بادو

نقلنا من موقع إلكتروني إلى آخر، بكبسة أصبع يمكنها أن ت

ومن معلومة إلى أخرى لقد أصبح لدينا اإلمكانية ما دمنا على 

اتصال بشبكة اإلنترنت أن ندخل عوالم من البيانات 

والمعلومات المختلفة ابتداًء من الموسوعات اإللكترونية 

والموسوعات التي كانت ورقية وتم تحويلها إلى رقمية، ومرورًا 

جامعات والمصادر المفتوحة التي أنشأتها الجامعات بمواقع ال

والحكومات ووسائل اإلعالم، وانتهاًء بالمواقع االجتماعية مثل 

 وتويتر والمدونات الشخصية. Facebookفيس بوك 

ّن نسبة التعليم منخفضة في عديد أ إلىالواقع العربي  ويشير

ت من البلدان، واالمكانيات التكنولوجية المتاحة للمؤسسا

قليلة، ونسبة الشباب في المجتمعات العربية  فيهاواألفراد 

 يحتاجونالذين  وهم بازدياد الذين يشكلون غالبية المجتمع ،

المكتبات الرقمية،  لمصادر المعلومات و أكثر من غيرهم 

قضية حرية تدفق المعلومات وارتباطها بديمقراطية تشكل و

تتعامل   - موليةفي مجتمعات أغلبها ش - المجتمعات العربية
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بحذر شديد مع مصادر المعلومات المفتوحة وتلجأ إلى الرقابة 

 .وحجب المواقع 

هذه األمور مجتمعة تدعو إلى النظر الجاد في التوجه نحو 

وتؤكد الحاجة  ، استخدام المواد اإللكترونية والكتاب اإللكتروني

 .  أسلوب الشباب في استخدامها  إلى تغيير

واسةتخداماتهم    ة الشةابة عربية ألجيال الل واصليةالتحتياجات الاف

تتمثةل فةي   والتواصةل االجتمةاعي    والترفيه لبيانات والمعلوماتل

يجةةدون فةةي  حيةةث، الغةةامر نحةةو الشةةبكة العنكبوتيةةة   هم تةةوجه

اإلنترنةةت ضةةالتهم فةةي البحةةث عةةن المعلومةةات الثريةةة والترفيةةه 

يةة علةى   واالنغمةا  فةي األلعةاب االلكترون   والتواصل االجتماعي 

،  المكتبةات و الكتاب الةورقي  عزوفهم عنة مالحظاالنترنت ، مع 

مةرة   ليرجعةوا   شةباب إيجاد طرق جاذبةة لل  يجب العمل علىولذا  

والجديةةة فةةي اسةةتخدام الشةةبكة ،  المكتبةةاتى الكتةةاب وإلةة أخةةرى

عةن طريةق   لتكون مصادر للمعلومات المفيدة والثقافةة الراقيةة،   

 تشجيعوالعمل على ،  باللغة العربيةة الرقميالمكتبات تفعيل دور

بطريقة ذات أهداف علميةة   ستخدام المواد اإللكترونيةال شبابال

 . وثقافية  

مصادر المعلومةات المفتوحةة والموسةوعات     نعيش اليوم في عالم و

والمصةةادر المفتوحةةة التةةةي    اإللكترونيةةةة المتخصصةةة والمكتبةةات  

التةي جعلةت حقةل    ،  أنشأتها الجامعات والحكومات ووسائل اإلعةالم 

، ومنافذه أكثةر اتسةاعًا   المعلومات والبيانات أكثر تداواًل وأكثر توفرًا
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، وبالمقابةل يبلةت تعةداد     وانفتاحًا أمام البشر علةى مسةتوى عةالمي   

نسمة ، وأصبح ترتيب اللغةة   375,241,253السكان الوطن العربي 

االنترنت  العربية عالميا الرابعة ،  وبلغت نسبة  نمو استخدامها في

نفاذ االنترنت بين السكان  % ونسبة   6092خالل خمسة عشر عاما 

 % .41بلغت 

ومع ذلك نجد أن حجم المحتوى الرقمةي العربةي هةو متواضةع جةدا      

بالمقارنةةة باللغةةات األخةةرى ال يتناسةةب مةةع ترتيةةب اسةةتخدام اللغةةة  

العربية  عالميا. ومن هنةا فة ن الحاجةة ماسةة الةى إثةراء المضةامين        

ربية لتكون متاحة للشباب العربي ضمن المصادر المفتوحة على الع

 شبكة االنترنت.

 

لتكنولوجيةةا  التحتيةةةكفايةةة البنيةةة  وهنةةاك حاجةةة ماسةةة إلةةى    

لتلبية احتياجات  التعليم  ئمة مال لتكون المعلومات واالتصاالت و

التعلةيم   وتحقيةق أهدافةه وعلةى وجةه الخصةوص لزيةادة كفةاءة        

في تطوير  المدار    لنموذج التعلم الجديد  واالستجابة الكافية

ويعزز الثقافة االيجابية لدى بما يخدم ، ووالبحث والتطوير الذكية 

 .الشباب

اآلن وفةرة مةن   إذ يوجةد  االتصةال الةدولي    يتعرض الشباب إلى و 

الدوليةة فةي منةابر  متنوعةة تتوجةه  إلةى        مزودي وسائل اإلعالم

المنافسةة  أن هكةذا نةرى   مستخدمين  فةي مجتمعةات مختلفةة . و   

من دول أجنبية الدولية متزايدة، وخاصة في مجال البث الفضائي 
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مختلفةةةة مثةةةل الفضةةةائيات األميركيةةةة والروسةةةية واأللمانيةةةة     

التةي تسةتهدف    والفرنسية والصينية وااليرانية والتركية وغيرها

 المشاهد العربي.

والصةحف  وكةاالت األنبةاء     االجنبي من   تدفق االتصال   حتل وي 

سةوق  األخبةار   المساحة األكبر من  واإلذاعة واألخبار التلفزيونية 

جمهةور   كبيرلديةه شةهية    عدم التةوازن فيمةا يقةدم  الةى      ليؤكد 

 على وسائل اإلعالم  ههبط  اعتماد ،كبيرة للحصول على األخبار

علةى   باشةب وخصوصا مع الزيةادة الكبيةرة فةي  قةدرة ال     المحلية.

 .ولجوئهم الى مواقع أجنبية  جليزيةاستخدام اللغة اإلن
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  المقدمة
1: 

 

دأبةةت معظةةم الدراسةةات المسةةحية التةةي أجريةةت حةةول                

عالقة الجمهور بوسائل اإلعالم  في الوطن العربي على دراسة 

إتجاهات قراء الصحف أو إتجاهةات المسةتمعين والمشةاهدين و    

لمحطة عند الجمهور . وقليل من مدى شعبية البرامج ، وصورة ا

األبحةةاا التةةي أجريةةت لدراسةةة سةةلوك الجمهةةور إزاء الوسةةيلة     

اإلعالمية وماذا تحقق لةه مةن اإلشةباعات وكيةف ولمةاذا يسةعى       

للحصةةول عليهةةا ل وهةةل تةةرتبط اسةةتخداماته لوسةةائل اإلعةةالم  

بأجندة وسائل اإلعالم ل وهل تختلف كةل وسةيلة إعالميةة لةدى     

فةي نوعيةة المضةامين التةي يفضةلها ل وأي       المتلقي عن غيرها

نوع من المضامين التي يهتم بها الطالب لتشكل ثقافتةه وهةل   

يسعى المتلقي إلةى معلومةات محةددة ومةا هةي المصةادر التةي        

 يسعى إليها للحصول على المعلومات ل 

تدخلنا هذه الدراسة إذن إلى عالم المتلقةي بحيةث يتةيح    

لنةا  المجةال للتّعةرف علةى       لنا فرصةة تعةر ف سةلوكه ، وتفسةح    

عالقةةة وسةةائل االتصةةال المختلفةةة  بثقافةةة الطالةةب الجةةامعي    

                                                
 دراسة.معة فيالدلفيا هذا الجا تدعم 1

الملتقى الدولي: " الشباب واالتصال والميديا " معهد الصحافة في   وتم المشاركة به

 تونس -وعلوم األخبار جامعة منوبة
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والتعرف على اإلشباعات والحاجةات النفسةية واالجتماعيةة التةي     

يمكن لوسائل اإلعالم أن تحققها للطلبة حيث تتنافس  وسائل 

مثةةةل الكتةةةاب والراديةةةو واإلنترنةةةت  إعالميةةةة وغيةةةر إعالميةةةة 

على استحواذ المتلقي لتحقق قاءات االجتماعية والتلفزيون  والل

 للمرء العديد من اإلشباعات .

الجامعات إن هذه الدراسة التي أجريت على طالب وطالبات 

األسئلة السابقة وغيرها التي ترتبط على تحاول إجابة األردنية 

ونموذج ، بثالا مقاربات هي : نموذج االستعماالت واإلشباعات 

و نمةةوذج االعتمةةاد علةةى  ، المعلومةةات  السةةعي للحصةةول علةةى  

 وسائل اإلعالم.

وهكذا ف ن هذه الدراسة تنطلق مةن أسةا  نظةري يةرى     

أن المرء يستخدم وسائل اإلعالم بهدف تحقيق إشباعات معينة 

لديةةه وأنةةه يسةةعى للحصةةول علةةى معلومةةات معينةةة مةةن خةةالل 

وسائل اتصالية محددة  ، وهذا األسا  النظري يتساوق مةع مةا   

ه نمةةةوذج االسةةةتعماالت واإلشةةةباعات ونمةةةوذج السةةةعي يطرحةةة

للحصةةول علةةى المعلومةةات و نمةةوذج االعتمةةاد علةةى وسةةائل      

 اإلعالم.

ويعتبر هذا الموضوع من الموضوعات الجديدة التةي لةم   

يسبق دراستها ميدانيًا من َقبةل فةي الةوطن العربةي، ومةن ثةم       

اسةات  تبرز أهمية المبادرة في دراسة هذا الموضوع ، إذ إن الدر

التةةي أجريةةت سةةابقاَ  كانةةت محةةدودة بدراسةةة االسةةتخدامات       
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واإلشباعات فقط دون ربطها بثقافة الطالب الجامعي  ، وكةذلك  

 دون دراسة السعي للحصول على المعلومات . 

كما تنبع أهمية هذه الدراسة من كونها دراسةة ميدانيةة   

أجريت في أربع جامعات أردنية ، األمر الةذي يرجةى أن يةنعكس    

إيجابيا علةى مجريةات العمليةة التعليميةة والثقافيةة لةدى طلبةة        

 الجامعات األردنية.

ومةن هنةا تنبةع أهميةة الدراسةة كونهةا تزودنةا بمعلومةات         

مباشرة عن الطلبة الذين يسةتخدمون الوسةيلة اإلعالميةة . وال    

شك في أن مثةل هةذه المعلومةات سةتوفر لألكةاديمين التعةرف       

ة واهتماماتهم الفكرية والثقافيةة  على طبيعة طلبتهم االتصالي

وسةةتتيح للمتصةةلين ) القةةةائمين باالتصةةال ( معرفةةة طبيعةةةة     

جمهورهم ونمط سلوكهم في استخدام وسةائل اإلعةالم ، ممةا    

يسهل عليهم مهمةة التخطةيط لوسةائلهم بنةاء علةى األسةلوب       

 الذي فيه يستهلك الطلبة الرسائل اإلعالمية .
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 الهدف من البحث:

 

لوسةةائل الطالةةب الجةةامعي ّرف علةةى أهةةداف اسةةتخدام إن التعةة

االتصال، والتعّرف على اإلشباعات للحاجات النفسية والمعرفيةة  

التي تحققها يعتبر مهمًا وضروريًا لفهم الطريقة التي بهةا يةتم   

تعامل الطالب مع هذه الوسائل الثقافية والترفيهيةة والتربويةة   

ت الوسيلة الترفيهيةة  أضح وسائل االتصالالمهمة . ال سيما أن 

األولةةى لةةدى اإلنسةةان العربةةي وهةةي  مصةةادر أساسةةية لتكوينةةه 

 المعرفي والثقافي  وتنشئته االجتماعية والسياسية . 

ويعتبر هذا الموضوع من الموضوعات الجديدة التةي لةم   

يسبق دراستها ميدانيًا من َقبةل فةي العةالم العربةي، ومةن ثةم       

ا الموضوع ، إذ إن الدراسةات  تبرز أهمية المبادرة في دراسة هذ

التةةي أجريةةت سةةابقاَ  كانةةت محةةدودة بدراسةةة االسةةتخدامات       

واإلشباعات فقط دون ربطها بثقافة الطالةب الجةامعي  وكةذلك    

 دون دراسة السعي للحصول على المعلومات . 

 

فةي  الجامعةات األردنيةة   يستهدف هذا البحث فئة الطلبة فةي    

قافةةة الطالةةب الجةةامعي كمصةةادر لث وسةةائل االتصةةال متابعةةة

واستخداماته لوسائل االتصال.وتتمثل أهداف الدراسةة فيمةا   

  يلي:
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         التعرف على نوعيةة المعةارف التةي يهةتم بهةا الطالةب ويحصةل

 عليها من الوسائل المختلفة.

    التعرف على اإلشباعات التي يحصل عليها الطالب مةن تعرضةه

 لوسائل االتصال المختلفة.

 تعرض استعمال وسائل االتصال التعرف على نمط عادات. 

      التعةةرف علةةى دور وسةةائل االتصةةال كمصةةدر لثقافةةة الطالةةب

الجامعي ونوعية المعةارف التةي يهةتم بهةا ويحصةل عليهةا مةن        

 .الوسائل المختلفة

 التعرف على استخدامات الطالب لوسائل اإلتصال المختلفة 

   التعةةرف علةةى أسةةباب متابعةةة  للبةةرامجاأو لموضةةوعات محةةددة

 .ل على اإلشباعات المختلفةللحصو
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 ولالفصل األ

 
  

 السابقة والدراسات اإلطار النظري للدراسة      

 اإلطار النظري  .1

 الدراسات السابقة :  .2

 دراسات أجنبية 

 دراسات عربية  
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 ولالفصل األ

 
 اإلطار النظري للدراسة والدراسات السابقة

 

 طار النظري :اال

ترتبط هذه الدراسة ثالا نماذج نظرية ، وهي نمةوذج السةعي   

للحصةةةول علةةةى المعلومةةةات ، ونمةةةوذج االسةةةتعمال واإلشةةةباع   

 ونموذج االعتماد على وسائل اإلعالم.

 Informationنموذج السعي للحصول على المعلومات)التما (  - أ

Seeking Paradigm: 

الحصةةول علةةى  يركةز هةةذا النمةةوذج علةى سةةلوك المةةرء فةي   

المعلومات، ويحاول أن يعرف العوامل التي تحدد ذلك السةلوك،  

ومةةن ثةةم فةةان هةةذا النمةةوذج يمثةةل انتقةةااًل مةةن التركيةةز علةةى   

 المتصل، أو الرسالة ليركز على المتلقي للرسالة. 

يحاول النموذج إذن معرفة سلوك المرء في سعيه للحصةول  

سةةلوكه فةةي   علةةى المعلومةةات، ومعرفةةة العوامةةل التةةي تحةةدد  

اختيارها، ومن هذه العوامل التةي  تةؤثر فةي سةلوك المةرء فةي       

 التماسه للمعلومات ما يلي:



22 

 

اختيار المعلومات التدعيمية التي تعزز مواقف المتلقي الحالية ،  -1

فةةالمرء يبحةةث عةةن المعلومةةات ويسةةعى إليهةةا إذا كانةةت تةةدعم   

 مواقفه وآراءه الحالية.

ا فةةي إشةةباع حاجةةات المتلقةةي  توظيةةف المعلومةةات واسةةتخدامه  -2

وتحقيق مصلحته ، إذ يسعى المةرء  للحصةول علةى المعلومةات     

 ويقوم بتوظيفها بشكل فوري أو آجل.

يسعى المرء للحصول على المعلومات للترفيه ، فهو قد يشتري  -3

كتابا جادا ومن خالله يقضي معه وقتا يستمتع به، وقد يشةاهد  

 ضي وقت فراغه.برنامجا وثائقيا في التلفزيون ليق

تختلةةف الخصةةائص الشخصةةية للمتلقةةين ، وبنةةاء علةةى هةةذه       -4

الخصةةائص فكةةل شةةخص يتوجةةه لطلةةب   المعلومةةات ويسةةعى  

 للحصول عليها انسجاما مع خصائصه الشخصية.

تقةةةوم بنيةةةة المجتمةةةع بالتةةةأثير علةةةى أسةةةلوب اسةةةتماالت    -5

المواطنين، الستعمال وسائل االتصال المختلفة، كما وجد أولين 

أن بنيةة المجتمةع لهةا     ( Olin et..al.1978: 445-455 )رفاقةه  و

سيطرتها على المعلومات، وتؤدي إلى تشكيل طريقة استخدام 

لجمهةةور وسةةائل اإلعةةالم وتفضةةيلهم لوسةةيلة معنيةةة كمصةةادر 

لألخبةةار، ففةةي المجتمةةع الةةذي تسةةوده التعدديةةة سةةوف تختلةةف  

يطر مصادر المعلومات فيه عن مجتمةع يعتمةد علةى نظةام تسة     

 فيه الدولةعلى وسائل اإلعالم.
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إذن فهذا النموذج يجعل سلوك المتلقي في سعيه للحصول 

 على المعلومات هو المركز الذي يسلط الباحثون عليه الضوء.

.نموذجةًا  Donohew et al 2ويقتةرح لةويس دونهيةو ورفاقةه     

أسةةموه " نمةةوذج التةةدفق للحصةةول علةةى المعلومةةات وتجنبهةةا    

رض هةةذا النمةةوذج وجةةود منبهةةات "حةةوافز" ومعالجتهةةا " ، ويفتةة

تحدد موقفةًا أو مشةكلة، تسةتدعي طلةب اإلنسةان للمعلومةات ،       

وهذه المنبهات تصل إلى انتباه األفراد الذين يقارنونها بعناصر 

الصةةورة الواقعيةةة لةةديهم، أي مقارنتهةةا بقةةيمهم، ومعةةارفهم،    

ورؤيتهم وذلك لتحقيق القدرة على التعامل مةع المواقةف، ومةع    

مسةةتوى حةةاجتهم وقةةدرتهم علةةى االسةةتيعاب وأخيةةرا طريقةةة    

 تعاملهم مع المعلومات. 

ويشةةةتمل النمةةةوذج كةةةذلك علةةةى تحديةةةد أنةةةواع مصةةةادر   

المعلومات الرسمية)رسةمية كالكتةب والخبةراء، وغيةر الرسةمية      

مثل األقةران، ويشةتمل علةى تحديةد النقطةة التةي يكتفةي بهةا         

ائةرة سةعيه للحصةول    المرء في طلب المعلومات، فيقرر إغالق د

عليهةا، وذلةك حينمةةا يشةعر بأنةةه حصةل علةةى معلومةات كافيةةة      

تساعده في اتخاذ القرار، ويتبةع اإلغةالق، أن يبةادر المةرء بنةوع      

مةةن العمةةل، فيقةةّيم نتائجةةه. ومةةن المحتمةةل، أن يراجةةع صةةورة  

الواقع كنتيجةة لةذلك ،  وهةذا قةد يةؤدي إلةى تغييةر، أو تةدعيم         
                                                

2 Lewis Donohew  & L. Tipton & Roger Haney )1973) “Analysis of 

Information Seeking Strategies”. in Mass Communication Review 

Yearbook Vol. ( eds.) G. Cleveland Wilhoit  
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ة المعلومةةات لةةدى الفةةرد التةةي قةةد المعتقةةدات حةةول اسةةتراتيجي

 يستخدمها في وقت آخر.

  

 Uses & Gratification Approach نموذج االستعمال واإلشباع: - ب

 

يكاد يلتقي نموذج االستعمال مع سابقه ) نموذج السعي  

للحصةةول علةةى المعلومةةات( فةةي أن كليهمةةا يركةةزان علةةى أن     

مةن الفةارق   المتلقي هو بؤرة االهتمام في الدراسة والبحةث. يك 

بةةين النمةةوذجين فةةي خالفهمةةا بةةان نمةةوذج الحصةةول علةةى        

المعلومات يتساءل عن كيف يحصل المتلقةي علةى المعلومةاتل    

بينما يسعى نموذج االستعمال واإلشباع إلى اإلجابة عن السؤال 

 لماذا يستعمل المتلقي وسائل االتصالل

ومن خالل السؤال األخيةر يمكننةا أن نةدرك بةأن محةور هةذا       

موذج يعتبر المتلقي هو نقطة البدء وليس الرسالة اإلعالمية الن

 أو الوسيلة االتصالية.

ويأخذ هذا النموذج في اعتباره أن جمهور الوسيلة االتصالية 

هم نقطة البدء ،ويحاول أن يخبرنا عن سلوكهم االتصالي فيما 

 3يتعلق بتجربة الفرد المباشرة مع وسائل االتصال

                                                
3 Elihu Katz, Jay Blumler & Michael Gurevitch(1974), “Uses of 

Mass Communication by the Individual”, in Mass Communication 

Research: Major Issues & Future ed. Philips Davidson & Frederich 

Yu, (New York: Praeger Publisher (1974) Directions, P.P. 11-12 
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على المتلقي ف ن هةذا النمةوذج يةرى    من خالل هذا التركيز 

أن األفةةراد يسةةتعملون الرسةةائل االتصةةالية ألمةةور كثيةةرة قةةد ال 

يكون لها عالقة بالهدف الذي اسةتهدفه المتصةل ، ولةذلك يةرى     

هذا النموذج ان استخدامات الجمهور لالتصال سوف تلعةب دورًا  

وسيطًا في عملية التأثير المتوقعةة لالتصةال.  ذلةك أن األفةراد     

بدال من أن يكونوا مستقبليين لرسائل االتصال ف نهم يسةعون  

إلةةى اسةةتعمال وسةةائل االتصةةال بمةةا يتعلةةق مةةع حاجةةاتهم،        

ويشبعون بذلك حاجات عديدة لةديهم لةيس بالضةرورة أن يةتم     

 إشباعها عن طريق وسائل االتصال.

ويمكن ان نالحظ فةي هةذا النمةوذج أن السةياق االجتمةاعي      

بها نستخدم الوسيلة االتصالية، فأنةت   يؤثر على الطريقة التي

تشاهد التلفزيون  في جو عائلي، لكنةك تفضةل قةراءة الروايةة     

حين تشعر بالوحدة، وهذا يعني أننا نستخدم وسةائل االتصةال   

تبعةةا للظةةروف االجتماعيةةة والنفسةةية التةةي نحياهةةا كمتلقةةين     

 للوسائل االتصالية.  

ن المفةاهيم  ويقدم نموذج االستعمال واإلشباع مجموعةة مة  

والشواهد التي تؤكد بأن أسةلوب األفةراد أمةام وسةائل اإلعةالم      

 أكثر قوة من المتغيرات االجتماعية والسكانية والشخصية.

ومقارنة بالدراسات التقليديةة لتةأثير وسةائل اإلعةالم، فة ن      

هذا النموذج يأخذ في االعتبار زبون وسةيلة اإلعةالم )المتلقةي(    

ون  الرسةالة اإلعالميةة هةي نقطةة     كنقطة بدء بةداًل مةن أن تكة   
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البدء. ثم يخبرنا عن سلوكه االتصالي فيما يتعلق بتجربة الفرد 

 .4المباشرة مع وسائل االتصال

مضةةامين  -بفعاليةةة  -يةةرى النمةةوذج أن األفةةراد يوظفةةون   

الرسائل اإلعالمية بداًل من أن يتصرفوا سلبيًا تجاهها. ومن ثم 

القة مباشرة بةين الرسةائل   ف ن هذا المدخل ال يفترض وجود ع

اإلعالمية والتأثيرات على الجمهور، ويفترض بةداًل مةن ذلةك أن    

الجمهور يستخدمون الرسائل ألمور كثيرة، وتلك االسةتخدامات  

تلعب كعوامل وسيطة ) متغيرات متداخلة في مصطلح منةاهج  

 البحث( في عملية التأثير.

س فقةط  إن هذا المدخل يفترض بأن إشباع الحاجات يتم لي

من خالل التعرض إلى وسيلة إعالمية محةددة، بةل يةتم كةذلك     

  5.مةةن خةةالل السةةياق االجتمةةاعي الةةذي تسةةتخدم فيةةه الوسةةيلة  

فنحن قد نحب أن نسةتمع إلةى الراديةو بمفردنا،بينمةا نحةب أن      

نشاهد التلفزيون مع أفراد العائلة وفةي ظةروف معينةة نفضةل     

 قراءة قصة.قراءة الجريدة وفي ظروف أخرى نفضل عنها 

هةةذا  Elihu Katz et. alوقةةد لخةةص إليهةةو كةةاتز ورفاقةةه  

 المدخل بالعناصر التالية:

أوال:أن المتلقةةي هةةو محةةور التركيةةز فةةي العمليةةة االتصةةالية وهةةو     

يستخدم وسائل االتصال كاستجابة منه لتحقيق حاجات يسةعى  

                                                
4 Ibid, P.12. 
5 Ibid, P.12. 
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إليها. ويتوقع المتلقي أن ينال من خةالل سةلوكه فةي اسةتعمال     

عالم بعضًا من أشكال إرضاء الحاجة لديه)مثل الحاجة وسائل اإل

إلى االسترخاء والحاجةة إلةى العزلةة والحاجةة إلةى قضةاء الوقةت        

 الفراغ إلى الترفيه(. 

ثانيا: المبادرة في ربط إشةباع الحاجةات باختيةار الوسةيلة المناسةبة      

إنما يخضع للمتلقي ذاته في عملية االتصال الجماهيري. وهةذا  

ى بأن النا  مدينون لوسائل اإلعالم لسد حاجاتهم النموذج ير

 أكثر من كونها عامل تأثير عليهم. 

ثالثا: استخدام الجمهور لوسائل اإلعالم يسد حاجات لديهم أكثر من 

كونها عامل تأثير عليهم ، فهذا النموذج كمةا نالحةظ يحةد مةن     

التنظير القائل بالتأثير المباشر لمضمون وسائل االتصال علةى  

 واقف والسلوك.الم

رابعا: تتنةافس وسةائل االتصةال مةع وسةائل ومصةادر آخةري ) مثةل         

اللعب، مشاهدة مباراة كرة قدم، الزيارات، السةهرات، الةرحالت،   

الخ ( إلشباع حاجات الجمهور ، ولذا يجب أن تأخذ وسائل اإلعالم 

في حسابها وجود بدائل تقليدية تنافسها فةي تحقيةق إشةاعات    

 لدى الجمهور.  الحاجات المختلفة

خامسا:  ومن ناحية منهجية، فة ن كثيةرًا مةن البيانةات حةول أهةداف       

اسةةتعمال وسةةائل االتصةةال الجمةةاهيري يمكةةن اسةةتنتاجها مةةن  

معلومات نستمدها من األفراد أنفسهم، ذلك أن النةا  لةديهم   

علةى تسةجيل اهتمامةاتهم،     -بكفةاءة   -الوعي الذاتي والمقدرة 
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لمالحظتهةةا حينمةا يلسةةألون عنهةةا   - علةةى األقةل  -ودوافعهةم، أو 

 بصيغة سهلة مفهومة 

 6وذلك إلشباع حاجات معينةل

 

 Dependency نموذج االعتماد )االتكال(على وسائل اإلعالم -ج

Model 

 Ball Rokeach -تعمد ساندرا بال روكش وملفن دي فلةور  

& De Fleur         إلةى مةلء الفةراغ الةذي خّلفةه نمةوذج )االسةتعمال

هماله لتأثير وسائل اإلعالم والتركيز على المتلقةي  واإلشباع( ب 

 وأسباب استعماله لوسائل اإلعالم.

ويرفض هذا المدخل االفتراضات السببية وهةي الفرضةيات   

التدعيمية السابقة. ولكي يتخطى هةذا الضةعف فة ن المةؤلفين     

يأخذان منهاج النظام االجتماعي العريض لتحليل تأثير وسةائل  

نموذجهما المسمى )بنموذج االعتمةاد علةى    اإلعالم. وهما في -

وسائل اإلعالم( يقترحان عالقة اندماجية بين الجمهور ووسائل 

 االتصال والنظام االجتماعي العريض.

ولذا ف ن أية محاولة لشرح تأثيرات وسائل اإلعةالم يجةب أن   

تأخةذ عوامةل )متغيةرات( عديةدة فةي االعتبةار. وإذا أخةذنا هةذه         

رات فةةةي الحسةةةبان، فرديةةةا وتفاعليةةةًا المجموعةةةة مةةةن المتغيةةة

                                                
6Elihu Katz, Jay Blumler & Michael Gurevitch(1974),  Ibid, P.P. 

15-18. 
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وتنظيميةةًا، ف ننةةا يمكةةن  أن نجنةةي فهمةةًا أكثةةر مالئمةةة لتةةأثير    

  7وسائل االتصال

ومحةةور هةةذه النظريةةة أن الجمهةةور يعتمةةد علةةى معلومةةات   

 وسائل اإلعالم ليحقق حاجاته ، ويحصل على أهداف معينة.

وينسةةجم هةةذا النمةةوذج فةةي هةةذه النقطةةة بشةةكل عةةام مةةع 

ألساسةية لنمةوذج االسةتعمال واإلشةباع، ولكنةه يختلةف       الفكرة ا

عنه بأن نموذج االعتماد على وسةائل اإلعةالم يفتةرض تفةاعاًل     

المتلقةي، والمجتمةع. ويةرتبط     -بين وسائل اإلعالم، والجمهةور  

تأثير وسةائل اإلعةالم بهةذا التفاعةل ، ولةذا نجةد هةذا النمةوذج         

ه لتةةأثير يختلةةف عةةن نمةةوذج االسةةتعمال واإلشةةباع فةةي تفسةةير 

وسائل اإلعالم في ظروف االستقرار االجتماعي، إذ يفترض أنةه  

حينمةةا يكةةون التغييةةر االجتمةةاعي والصةةراع مةةرتفعين، فةة ن       

المؤسسة القائمة  والمعتقدات والممارسات التي تواجه التحةدي  

تجبةةر النةةا  علةةى إعةةادة تقيةةيم آرائهةةم، وتضةةعهم أمةةام عةةدة  

 اختيارات.

ن اعتمةاد النةا  )االتكةال( علةى     وفي مثل هذه األوقةات فة    

وسائل اإلعالم يزداد للحصول على المعلومات التي تسةاعدهم  

 في االختيارات.

                                                
7 S. J. Ball-Rokeach & Melvin Defleur(1979)”A Dependency Model of Mass 

Media Effects” in Inter/Media: Interpersonal Communication in a Media 

Word, eds. Gary pert & Robers Cathcart, (New York Oxford University 

Press, PP. 229-242.  
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ويشةةتمل هةةذا النمةةوذج علةةى ثالثةةة أنمةةاا مةةن التةةأثيرات:  

التأثير المعرفي، والتأثير العاطفي، والتأثير السلوكي. وتأثيرات 

فةةة االتصةةال الجماهيريةةة فةةي هةةذه الحقةةول الثالثةةة هةةي وظي  

مرتبطة إلى حد كبير بدرجة اعتمةاد الجمهةور علةى المعلومةات     

 التي تقدمها وسائل اإلعالم.

والنقطة الهامة في هذه النظرية بان وسائل اإلعالم ستؤثر 

في النا  إلى الدرجة التي فيها يعتمةدون علةى معلومةات تلةك     

 الوسائل.

سبب   Ball -Rokechوبول روكتش  Defleurويبرر ديفلور  

هم لنظريةةة االعتمةةاد علةةى وسةةائل اإلعةةالم ألن نظريةةات   تبيةةن

وسائل االتصال المعاصرة تتوجه إلى المستوى الصغير )الفةرد(  

 8وال تركز على المستوى الكبير )المجتمع (.

وكمةةا يقتةةرح اسةةم هةةذه النظريةةة فهةةي تقةةوم علةةى عالقةةة  

اعتماديةةة، بحيةةث تكةةون هةةذه العالقةةة بةةين منظومةةة وسةةائل    

الي مةةع أحةةد أجزائهةةا، مثةةل التلفزيةةون أو   اإلعةةالم بشةةكل إجمةة 

الصحافة أو اإلذاعة، ومن أجل الحياة في مجتمع ما فة ن األفةراد   

والجماعةةات والمنظمةةات تحقةةق أهةةدافها الشخصةةية والجماعيةةة 

باالعتماد على موارد يسيطر عليها أشخاص أو جماعات أو نظم 

 9أخرى. 

                                                
8

( نظريات اإلعالم. ترجمة كمال عبد الرؤوف ، 1992ميلفن ديفلير وروكتش ) 

 413ص:  1992القاهرة
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 ( 414نفسه ص. المصدر 
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هةات  ويعتمد المرء على وسائل اإلعالم بحصةوله علةى توجي  

لسةةلوكه اليةةومي والسياسةةي واالقتصةةادي والقةةانوني والطبةةي   

ولسلوكه لحل األزمات ) الكوارا (، وكذلك يعتمد علةى وسةائل   

اإلعةةالم بحصةةوله علةةى توجيهةةات لسةةلوكه االجتمةةاعي مثةةل     

عالقاته باآلخرين مثل األقارب والعمل والغرباء، أما الترفيه فهو 

الفهةم والتوجيةه    هدف ضروري في كل المجتمعات، وهكذا فة ن 

والترفيه ال يمكن تحقيقها بدون مصةادر أخةرى وتعتبةر وسةائل     

  10االتصال أكثر المصادر أهمية

تنظر هذه النظرية إلى ان قةوة الوسةائل اإلعةالم تنبةع مةن      

سةيطرتها علةى مصةةادر المعلومةات والتةي تلةةزم األفةراد لبلةةوغ      

د أهةةدافهم الشخصةةية، وكلمةةا ازداد تعقيةةد المجتمةةع كلمةةا ازدا  

اتسةةاع مجةةال األهةةداف الشخصةةية التةةي تعتمةةد علةةى مصةةادر    

 11معلومات وسائل اإلعالم 

وترى هذه النظرية أن الجماهير تعتمد على وسةائل اتصةال   

معنية لتحقيق أهداف معينة، فقد تعتمد الجماهير علةى الكتةب   

والمجالت لتحقيق الفهم االجتماعي، أو تعتمةد علةى كتةب علةم     

يعتمةةدون علةةى اإلذاعةةة مةةن خةةالل   الةةنفس لمعرفةةة الةةذات، أو 

نشرات األحوال الجويةة، وذلةك للتوجةه للعمةل. ولكةن ال يمكةن       

                                                
10

  419-417 فسه ص.ص   
 
  

11
 420-419-ص: -نفسه ص 
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التوقع بةان نوعةا واحةدا مةن وسةائل االتصةال يمكةن أن يحقةق         

 12اعتمادا عليه لتحقيق هدف واحد 
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 420نفسه ص 
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 الدراسات السابقة : 

 

 دراسات أجنبية: . أ

 دراسةةة يةةو  سةةجوبرج U Sjoberg (1999 " عنةةوان الدراسةةة )

بثثةةةاق الشةةةخص اإللكترونةةةي :دراسةةةة  لكفيةةةة اسةةةتخدامات  ان

 :المراهقين السويديين لإلنترنت وتصورهم لها" 

حاولت هةذه الدراسةة أن تتعةرف علةى التغييةرات التةي يعيشةها        

المراهقةةون فةةي ظةةل بيئةةة تكنولوجيةةة متقدمةةة خاصةةة شةةبكة  

اإلنترنةةت التةةي أصةةبحت تسةةتخدم كسةةاحة حةةوار وتعةةارف علةةى 

ل مواقةع الدردشةة عةن بعةد التةي أصةبحت       نطاق واسع من خال

بدياًل عن العالقات االجتماعيةة. وقةد اهتمةت الدراسةة بتحديةد      

أهةةم اسةةتخدامات المةةراهقين لإلنترنةةت وتتمثةةل فةةي الترفيةةه   

والحصول على معلومات ، وأهةم اإلشةباعات المتحققةة بالفعةل     

 13من هذا االستخدام.

 

 هةةاروودجةةوك  دراسةةة Harwood, Joke (2000عنةةو )  " ان الدراسةةة

اشباع الهوية العمرية والهوية االجتماعية ومشاهدة التلفزيون " 

: 
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 Sjoberg, U The rise of the Electronic Individual : A Study of How 

Young Swedish Teenagers Use an Perceive Internet. In : Communication 

Abstract, Vol:22 , No:5, October 1999. P . 730. 
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تهدف الدراسةة التعةرف علةى العالقةة بةين الهويةة االجتماعيةة         

واإلشباعات المتحققة  من مشاهدة التلفزيون لدى عينة قوامها 

 19.5مبحوثاً من طالب الجامعة الذي بلت متوسط عمرهم  263

الدراسةةة إلةةى عةةدة نتةةائج مةةن أهمهةةا: أن    سةةنة، وقةةد توصةةلت

الشباب يفضلون اختيار األغاني والبرامج التي تقدم شخصةيات  

شابة حيث أن ذلك يزيد من التوحد والتقمص الوجداني لةديهم  

وتفاعلهم مع المضمون، ولكن ال يؤثر ذلك على زيةادة مسةتوى   

 14تقدير الذات بوجه عام بدرجة كبيرة.

 

  دراسةةةة روبةةةينRubin,A.M.  (2000: )    " عنةةةوان الدراسةةةة

اشباعات واسةتخدامات التلفزيةون : تفةاعالت أنمةاا المشةاهدة      

 والحوافز" :

اشارت نتائج الدراسة إلى أن دافع التسلية هو الةدافع األساسةي   

التي تتنةاول   Talk Radioلالستماع إلى برامج الراديو الكالمية 

موثةوق بهةا   الشؤون العامة ،يليه دافع الحصول علةى معلومةات   

 15من الضيف المفضل لدى المستمعين .

                                                
14 Harwood, Joke. Age Identification, Social Identity Gratification and Television Viewing. In: Journal of 

Broadcasting and electronic Media, vol: 43, 2000.  

 

15
 Rubin,A.M. (1983) . " Television Uses and Gratifications : The 

Interactions of Viewing Patterns and Motivations" Journal of  

Broadcasting .Vol.27.pp.37-51. 
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    دراسةةة بيةةتسM,J.Pitts (2001 ):    " كيةةف عنةةوان الدراسةةة

 يستخدم طلبة الكلية الراديو ل دراست ريادية " :

وهي دراسة اسةتطالعية مةن أهةم نتائجهةا  أن طلبةة الجامعةة        

يسةةتخدمون الراديةةو لالسةةتماع إلةةى الموسةةيقى ، وال ينتبهةةون   

الراديو أو أخبار الرياضة أو تقارير المرور ، كما أشةارت  إلعالنات 

%( من طلبة الجامعة يستمعون إلى الراديو 96.7النتائج إلى أن )

%( لالسةةةترخاء 30.8( لتمضةةةية الوقةةةت ، و) 83.3للتسةةةلية ، و)

 16بالنسبة لهم .

     ، دراسةة جةيمس ويفةرJames B. Weaver, (2003)  :  عنةوان

 في حوافز مشاهدة التلفزيون ":الفروق الفردية الدراسة "  

أظهةةرت الدراسةةة وجةةود ارتبةةاا قةةوي بةةين نوعيةةة شخصةةية      

مسةتهلكي وسةائل اإلعةةالم ، ودوافعهةم لمشةاهدة التلفزيةةون .     

وقد فرق الباحث بين نوعين من دوافةع المشةاهدة : التعةويض    

االجتمةةاعي، مثةةل الشةةعور بالصةةحبة وتمضةةية الوقةةت وبحكةةم   

ديل الحالةةة المزاجيةةة وتتضةةمن  العةةادة والهةةروب ، ودوافةةع تعةة  

الحاجة إلى االسترخاء والتسلية واإلثارة ، باإلضةافة إلةى الرغبةة    

                                                
16

 M,J.Pitts, (2001)." How Do College Students use Radio? A Pilot 

Study". A Paper Presented at the Southern States Comm . 
Associations 2001 Spring Convention at Lexington, Kentucky 

W.W.W. 
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فةةي الحصةةول علةةى المعلومةةات . وارتبطةةت دوافةةع التعةةويض    

 17االجتماعي بصفات شخصية مثل الخجل والوحدة.

 دراسة ماريو تشارلز   ،Mario Chalers (2004 عنوان الدراسة )

ة العربيةة للشةباب المهةاجرين للواليةات     "  قنوات جديدة والهوي

 المتحدة وانعكاسها على حاجات الجمهور 

حيةةةث تهةةةدف إلةةةى معرفةةةة مةةةدى تةةةأثير الفضةةةائيات العربيةةةة 

واألمريكيةةة علةةى الشةةباب العربةةي الةةذي ولةةدوا فةةي الواليةةات     

المتحدة، وأوضحت النتائج أن هناك ارتباطًا كبيرًا بةين البةرامج   

غةةاني التةةي تعرضةةها الفضةةائيات    والمضةةامين الترفيهيةةة واأل 

العربية التي تساعد على ترسةيخ القةيم والحفةاظ علةى الهويةة      

العربية وربط هؤالء الشباب الذي ولدوا فةي المهجةر بثقةافتهم    

 18العربية.

  ( 2004) كاثرين أ. جونسةون دراسة Catherine A. Johnson   

رأسس المال اآلجتماعي فةي  اختيار النا  دور عنوان الدراسة: "

 :"سلوك التما  المعلومات 

هنةةاك عةةدد قليةةل مةةن النظريةةات العاملةةة لتفسةةير ظةةاهرة        

ثيرات  والخبةةرات والةةدوافع والتطبيقةةات ليسةةت اإلنترنةةت. فالتةةأ

                                                
17

 Weaver, James , B. (2003). " Individual Differences in Television 

Viewing Motives , Personality and Individual Differences .Vol.35. Issue 
6.pp.1427-1437.  

 
18

 
Chalers, Mario. News channels and Arabic Identity for the young people in Immigrants USA and Its 

Reflection of the audience needs faturies for news program and songs, In: www.Arabeguil.com in : (1-8-2008). 

 

mailto:
http://www.arabeguil.com/
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وهناك فهم ثابت للدوافع الفردية بسهولة مفهومة أو معروفة. 

ل المتصةةلة بشةةبكة اإلنترنةةت يمكةةن أن يسةةاعد بةةاحثي وسةةائ   

وسةائل اإلعةالم واإلنترنةت. تةم      ثيراتاإلعالم لتحسين فهم تةأ 

قيةةا  التغييةةرات فةةي كةةل شةةيء مةةن العالقةةات الشخصةةية ،     

والتنشةةئة االجتماعيةةة ، واألنشةةطة الترفيهيةةة إلةةى اإلعةةالن ،      

والصةةةةحافة ، واألعمةةةةال المصةةةةرفية ، والبحةةةةث والتعلةةةةيم.     

والمرضةى  المستهلكين ، والطالب ، وأصحاب األعمال التجارية ، 

الطبيةة ، والناشةةطين ، والشةةعراء ومحبةي العثةةور علةةى كةةل ذي   

تحةاول هةذه الورقةة تحديةد أنمةاا      قيمة على الشبكة العالمية. 

المسةةةةتخدم باسةةةةتخدام التحليةةةةل العةةةةاملي للمجموعةةةةة ذات 

الخصائص المتشابهة . يبدأ البحةث مةن خةالل تحليةل البحةوا      

واختيةةةار  السةةةابقة ذات الصةةةلة ، ويسةةةتخدم نظريةةةة اإلشةةةباع 

واسةةتخدام وسةةائل اإلعةةالم. تةةم تعةةديل االحتياجةةات الحاليةةة     

والنظريات لتطبيقها علةى اسةتخدام اإلنترنةت. كةان االفتةراض      

بضرورة وجود رقابة وموضع مراقبةة مةن شةأنها أن تةؤثر علةى      

مستوى االستخدام. اشتقت البيانات في استطالع على اإلنترنت 

ات من المسةتخدمين.  عنصر ، وتم تحديد سبع مجموع 100من 

تةم تحليةل االرتباطةات بةين المتغيةرات المسةتقلة فةي محاولةة         

لدعم خصائص المجموعة. السيطرة كحافز الستخدام اإلنترنت 

٪ من الفروق الموجةودة داخةل هةذه البيانةات. ظهةر أن        23بلت  

نةةوع السةةيطرة يختلةةف بةةين الةةداخلي والخةةارجي للمسةةتخدمين  
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رقابة الرقابة الخارجية هةي عامةل   التحكم. وجدت الدراسة أن ال

 19غير مرض للمستخدمين  . 

 

 (2007)كول كولين ورفاقه دراسة Colleen Cool, Soyeon Park, 

Nicholas Belkin, Jurgen Koenemann and Kwong Bor Ng   عنةوان

 ":سلوك التما  المعلومات في بيئات البحث الجديدةالدراسة: "

مةةع بيئةةات البحةةث عةةن    الدراسةةة معنيةةة بفهةةم تكيةةف النةةا  

المعلومةةات الجديةةدة. ودر  البةةاحثون  كيةةف يمكةةن للنةةا  أن  

يتفةةاعلوا بةةدرجات متفاوتةةة مةةن األلفةةة مةةع نظةةم اسةةترجاع       

المعلومات ، ونمةاذج مختلفةة مةن عمليةة اسةترجاع المعلومةات       

التي لةم تةدعم بدقةة مطابقةة  السةترجاعها مةع االستفسةارات        

يف "اسةتراتيجيات طبيعيةة"   منظمة. تشمل نتائج الدراسة تصن

السترجاع المعلومات ، ووصف العديد من استراتيجيات التكيف ، 

والعالقةةات بةةين نةةوع وقةةوة النمةةاذج العقليةةة للنةةا  السةةترجاع 

المعلومات والبحث عةن سةلوكيات جديةدة فةي سةياق اسةترجاع       

المعلومةةات. جانةةب هةةام مةةن الدراسةةة هةةو منهجيتهةةا لفهةةم       

                                                
19 Catherine A. Johnson:  Choosing people the role of social capital in 

information seeking behavior  

http://informationr.net/ir/10-1/paper201 
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علقةةةة بسةةةلوكيات السةةةعي إلةةةى    السةةةياقات المعرفيةةةة والمت 

 20المعلومات.

    (2007راكةةي )-دراسةةة جةةون راكةةي وجينيفةةر بونةةدز John 

Raacke, Jennifer Bonds-Raacke  عنةةوان الدراسةةة: "علةةم

ومةاي سةبيس : تطبيةق     فيسةبوك  السةايبري :  النفس والسلوك

لنظرية االستعماالت واإلشباع الستكشةاف صةديق علةى مواقةع     

                                                                                                                                                                  الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبكات:              

جاء في الدراسة أن : زيادة استخدام اإلنترنت كأداة جديةدة فةي   

ل النةا  بهةا. هةذه    مجال االتصال غيرت الطريقةة التةي يتفاعة   

الحقيقة أكثر وضوحا فةي التطةورات األخيةرة واسةتخدام مواقةع      

الشةةبكات األصةةدقاء. ومةةع ذلةةك ، ال توجةةد أبحةةاا لتقيةةيم هةةذه  

المواقع وأثرها على طلبة الجامعة. ولذلك ، فة ن الدراسةة التةي    

أجريت لتقييم مةا يلةي : )أ( لمةاذا يسةتخدم النةا  هةذه مواقةع        

ب( مةا هةي خصةائص المسةتخدم العةادي      شبكات األصةدقاء. ، ) 

لطالب الكلية ، و )ج( ما هي االستعماالت واإلشباع التي تحققها 

هذه المواقع. أشارت النتائج إلى أن الغالبية العظمى من طةالب  

الجامعات تستخدم مواقع شبكات األصدقاء هذه في جةزء كبيةر   

                                                
20

 Colleen Cool, Soyeon Park, Nicholas Belkin, Jurgen Koenemann and 

Kwong Bor Ng ) 2007(Information Seeking Behavior in New Searching 

Environments http://comminfo.rutgers.edu/~sypark/colis.html 
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مةةن يةةومهم ألسةةباب مثةةل تكةةوين صةةداقات جديةةدة ، وتحديةةد   

 21األصدقاء القدامى.أماكن 

     (2007دراسة ج.كةريس سةاندفج وديباينةدر   بةاجوا )J. Chris 

Sandvig and Deepinder Bajwa   " :التمةا   عنةوان الدراسةة

 المعلومات على مواقع ويب الجامعية : دراسة إستكشافية ".

تستكشةةف هةةذه الورقةةة العالقةةات بةةين األسةةاليب المسةةتخدمة   

سةةتخدمين علةةى شةةبكة  مةةن قبةةل الم  للبحةةث عةةن المعلومةةات 

المعلومات ، ورضةاهم  ألسةاليب    اإلنترنت ،و نجاحهم في ايجاد

استرجاع المعلومات، وتصوراتهم لفعالية موقع شبكة اإلنترنت. 

طالةةب فةةي المرحلةةة الجامعيةةة فةةي   48مةةن  البيانةةاتتةةم جمةةع 

بند من المعلومات المدرجة على تسةعة   432محاولتهم  لتحديد

إلةةى أن طةةالب  دراسةةةلتخلةةص ا ة.مةةن مواقةةع الويةةب الجامعيةة 

السةةتخدام وسةةائل التصةةفح   الجامعةةات لةةديهم أفضةةلية كبيةةرة 

)وصةالت( علةى البحةث )عةن طريةق بحةث الميةزات( واألسةةاليب        

هم أيضا أكثر نجاحا في ايجاد  الهجينة )الجمع(. طالب الجامعات

أن   الدراسةة التصةفح. وجةدت    المعلومات عند استخدام أسةلوب 

أيضةا بةين تصةورات تسةهيل العثةور علةى        هناك عالقةة كبيةرة  

المعلومات وفعالية شبكة اإلنترنت. تم جمع  بيانات كمية  عةن  

المعلومةةات المطلوبةةة مةةن قبةةل الطةةالب علةةى المواقةةع      نةةوع
                                                

21 John Raacke, Jennifer Bonds-Raacke.( 2007) CyberPsychology & 

Behavior. April 2008, 11(2): 169-174. doi:10.1089/cpb.2007.0056. 
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الجامعية التي يحبونها  أويكرهونهةا أكثةر فيمةا يتعلةق بسةمات      

 22تصميم الموقع.

    (2008دراسة دانيال ، اسي ستيفن ، وميةرون  )Daniel Riffe, 

Stephen Lacy, and Miron Varouhakis  :عنةةوان الدراسةةة

نظةةام وسةةائل اإلعةةالم واسةةتخدام شةةبكة    ل نظريةةة التبعيةةة "

 اإلنترنةةةةةةت للتعمةةةةةةق فةةةةةةي المعلومةةةةةةات المتخصصةةةةةةة"    

حوظةة مةن النةا  يعتمةدون     هذا مسح وطني وجد أن نسةبة مل 

على اإلنترنت كمصدر للمعلومات له قيمة عميقة حةول الصةحة   

٪ مةن المسةتجوبين قةالوا     50٪ و  31والعلوم واألعمال. ما بين 

أنهم يسةتخدمون اإلنترنةت أسةبوعيا للحصةول علةى معلومةات       

متعمقة في واحد من المجاالت الثالثة السةالفة . قيمةت العينةة    

معلومةات فةي العمةق أكثةر مةن المجةالت ،       اإلنترنت كمصةدر لل 

والكتةب ، أو األصةدقاء والعةائالت. المعلومةات المتعمقةة مفيةدة       

للنا  الذين يعتمدون على وسةائل اإلعةالم للتفةاهم والتوجةه     

نحو القضايا والمواضيع. وكانةت المتغيةرات األساسةية الفرديةة     

هةةي أفضةةل وسةةيلة للتنبةةؤ فيمةةا إذا كةةان النةةا  يسةةتخدمون    

                                                
22 J. Chris Sandvig And Deepinder Bajwa: (2004) 

Information Seeking On University Web Sites: An Exploratory Study 

http://jen-co.com/ICCOC%20Trainer%20Files/University%20Website.pdf 
 

http://www.scripps.ohiou.edu/wjmcr/vol11/11-b.html#author
http://www.scripps.ohiou.edu/wjmcr/vol11/11-b.html#author
http://www.scripps.ohiou.edu/wjmcr/vol11/11-b.html#author
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رنت للحصول علةى معلومةات مةن هةذا القبيةل ممةا كانةت        اإلنت

 .23عليه في تقييم النا  لنوعية المعلومات

 (2009دراسة فيليب جونسون وسنت هون ينت) Philip 

R. Johnson &Sung-Un Yang     عنةوان الدراسةة: االسةتخدام

: دراسةة الستكشةاف الةدوافع واإلشةباع     Twitterواإلشباع لتويتر 

 من استخدام تويتر.

دراسة تطبيقية لمقترب قدم فيليب جونسون وسنت هون ينت )ي

 استخدامات واإلشباع للبحث في تويتر (

تمتلك تويتر كوسةيلة انترنةت ومنصةة تةدوين صةغيرة ميةزات       

االتصال الجماهيري والشخصي على حد سواء لتبةادل الرسةائل   

 تةةويتر )دوافةةع مسةةتخدم   القصةةيرة مةةع اآلخةةرين.وتم اختبةةار  

تصوره( واالنجاز المتصور لهذه الدوافع )اإلشةباع  اإلشباع الذي ي

باإلضافة إلى ذلك ، تم دراسة  اإلشباع من  (.الذي يحصل عليه 

استخدام تويتر مقارنة باالختالفات بين اإلشةباعات  المتصةورة   

لإلشةةباع الةةذي يحصةةل عليةةه. جةةرى تحديةةد عةةاملين  هةةامين      

. المعلوماتية فعالدواالستخدام تويتر هما : الدوافع االجتماعية و

ذات صةةلة إيجابيةةة   المعلوماتيةةة أن الةةدوافعدراسةةة  وجةةدت ال

باسةتخدام تةويتر علةةى الةرغم مةن األشةةخاص المعتةادين علةةى      

                                                
23 Daniel Riffe, Stephen Lacy, and Miron Varouhakis  (2008 ) Media System 

Dependency Theory and Using the Internet for In-depth, Specialized 

InformationWJMCR 11 (January 2008) 

http://www.scripps.ohiou.edu/wjmcr/vol11/  
 

http://www.scripps.ohiou.edu/wjmcr/vol11/11-b.html#author
http://wjmcr.org/
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الجوانةةب االجتماعيةةة للوسةةيلة اإلنترنتيةةة  مثةةل تةةويتر. ووجةةد   

ليسةةت ذات أهميةةة السةةتخدام  الباحثةةان أن الةةدوافع االجتماعيةةة

فةي المقةام   اسةتخدام تةويتر يةتم     تويتر. تشير البيانات إلةى أن 

األول كمصةةدر للمعلومةةات ، بةةدال مةةن أن تكةةون وسةةيلة لتلبيةةة  

 24االحتياجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات االجتماعيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 

 دراسات عربية:  -ب 

 ( بعنةةوان: " عةةادات 1994دراسةةة عةةاطف العبةةد وفوزيةةة العلةةي )

وأنماا مشاهدة القنةوات الفضةائية: دراسةة اسةتطالعية علةى      

جامعة اإلمارات العربية المتحدة" ، طلبة وطالبات قسم اإلعالم ب

%( 78.9وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج مةن أهمهةا: يةرى )   

من العينة أن متابعتهم للفضةائيات تحقةق لهةم عةدة إشةباعات      

%( لكةل منهمةا،   100منها : تمضية وقت الفراغ، متابعة األخبار )

%(، االختيةةار بةةين بةةدائل كثيةةرة مةةن  90االنفتةةاح علةةى العةةالم )

  25%(.80فالم والمسلسالت )األ

                                                
24 Philip R. Johnson  & Sung-Un Yang) 2009(Uses and Gratifications of 

Twitter: An Examination of User Motives and Satisfaction of Twitter Use. 
Paper to be presented at the Communication Technology Division of the 

annual convention of the Association for Education in Journalism and Mass 

Communication in Boston, Massachusetts, August 2009. 
 

25
عية على عاطف العبد ، فوزية العلي. عادات وأنماط مشاهدة القنوات الفضائية: دراسة استطال 

طلبة وطالبات قسم اإلعالم بجامعة اإلمارات العربية المتحدة. في : كتاب عاطف العبد، فوزية 

 (1995العلي. دراسات في اإلعالم الفضائي. )القاهرة: دار الفكر العربي، 
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  ( " بعنةوان : "  2000دراسة " جيهان يسةري )   اسةتخدام الشةباب

على عينة المصري للقنوات الفضائية واإلشباعات المتحققة " 

مفردة من الجنسةين مةن سةكان القةاهرة      100عشوائية قوامها 

والجيزة ، وقد توصلت الدراسة إلى أن الشباب المصري يتعرض 

نةوات الفضةائية ، وتتعةرض اإلنةاا للقنةوات      بشكل منتظم للق

الفضةةائية أكثةةر مةةن الةةذكور ، وجةةاءت الةةدوافع الطقوسةةية فةةي  

المرتبة األولى بين دوافع تعرض الشةباب للقنةوات الفضةائية ،    

تليهةةا الةةدوافع النفعيةةة مةةع عةةدم  وجةةود تةةأثير لعامةةل السةةن     

  .26والنوع

  بحوا الةرأي  دراسة اتحاد اإلذاعة والتلفزيون بالتعاون مع مركز

( دراسة ميدانية حول: الشباب المصري والتلفزيون 2002العام)

: محةةددات السةةلوك االتصةةالي وعاداتةةه  علةةى عينةةة عشةةوائية   

و  15من الشباب الذين تتراوح أعمةارهم مةا بةين     2000قوامها 

سةةنة مةةن عشةةر محافظةةات مصةةرية تمثةةل الحضةةر والريةةف    35

فيمةا   –ذه الدراسةة  ومحافظات الحدود، وأهم ما توصلت إليه هة 

مةا يلةي: تتنةوع اإلشةباعات التةةي      –يتصةل بةالقنوات الفضةائية    

يحققهةةا الشةةباب المصةةري مةةن متةةابعتهم للقنةةوات الفضةةائية    

المصةةرية والعربيةةة، إذ تشةةبع حاجةةاتهم إلةةى األخبةةار  والتوجيةةه 

                                                

 26
( " استخدامات الشباب المصري للقنوات الفضائية واإلشباعات المتحققة 1998جيهان يسري )  

 .228-171. العدد الثامن ، ص ص  المجلة المصرية لبحوث اإلعالممنها " . 
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والثقافةة والتسةةلية، علةى حةةين يغلةب علةةى مشةاهدي القنةةوات     

 27اتهم للتسلية والترفيه.الفضائية األجنبية إشباع حاج

   ( " بعنةةوان : " 2002دراسةةة " فوزيةةة العلةةي )  عةةادات وأنمةةاا

وقد تعرض الجالية اإلماراتية في بريطانيا لقنوات الفضائية " 

توصلت الدراسة إلى أن المبحوثين يةرون   أن مةن أهةم أسةباب     

متابعة القنةوات الفضةائية اإلماراتيةة   : االرتبةاا بةالوطن األم      

االطالع على الحضارات العربية ، ومتابعة األحداا فور  %(،100)

%( ، 81.5%( لكةل منهمةا ، االنفتةاح علةى العةالم )     92.3وقوعها )

%( ، واكتسةةةاب مهةةةارات جديةةةدة 79.9تمضةةةية وقةةةت الفةةةراغ )

 . 28%( لكل منهما53.8والتخلص من الوحدة )

 

 ( عنوان الدراسة  :"استخدامات الشباب 2004دراسة حسن علي )

معي للقنةةوات الفضةةائية الغنائيةةة واإلشةةباعات المتحققةةة"  الجةةا

هدف الباحث في هذه الدراسة التعرف على استخدامات الشباب 

الجامعي المصري للفضائيات الغنائية وما تحققه مةن إشةباعات   

لهم باعتبار أن هذه القنوات وسائل ترفيهيةة ، ووسةيلة تفاعةل    

                                                

اتحاد اإلذاعة والتلفزيون ومركز بحوث الرأي العام، الشباب المصري والتلفزيون: محددات  27
  (.2002السلوك االتصالي ، غير منشور )القاهرة: االتحاد، 

اإلماراتية في بريطانيا لقنوات  (: " عادات وأنماط تعرض الجالية2002فوزية العلي فوزية ) . 28
( تحرير 1. في كتاب : ثورة االتصال والمجتمع الخليجي : الواقع والطموح  ( مجلد ) الفضائية "

 عبيد الشقصي مسقط : حامعة السلطان قابوس.
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ات االجتماعيةة  اجتماعي حيث يستخدمها الشباب كبديل للعالقة 

 .29من خالل ملء وقت فراغهم

 

 ( عنةةوان الدراسةةة:  "اتجاهةةات 2004دراسةةة حسةةين أبةةو شةةنب )

الشباب الجامعي الفلسطيني نحو األغاني المصورة فيديو كليب 

وعالقتها بالهوية الفلسطينية" ، ركةزت الدراسةة علةى العالقةة     

بةين الشةةباب الجةةامعي الفلسةةطيني وبةةرامج الترفيةةه والتسةةلية  

واألغاني المصورة ومدى تأثيرها على القيم والعةادات والهويةة   

%( مةن العينةة تشةاهد    67الفلسطينية، ومن نتائج الدراسة أن )

القنوات الفضائية الغنائيةة، وأن دوافةع المشةاهدة ال تةؤثر فةي      

الواقع على الهوية الوطنية حيث إنهةا مجةرد عةادة لشةغل وقةت      

لمشةةةكالت المجتمعيةةةة الفةةةراغ وال تةةةؤدي إلةةةى االبتعةةةاد عةةةن ا

 . 30والشخصية

 

    ( عنةةوان الدراسةةة:  "إدراك  2004دراسةةة عةةزة عبةةد العظةةيم )

الشةةباب الجةةامعي لتةةأثير الفضةةائيات  الغنائيةةة علةةى أخالقيةةات  

                                                

حسن علي ، استخدامات الشباب الجامعي للقنوات الفضائية الغنائية واإلشباعات المتحققة. . 29
  .2004مايو  6-4شورة في المؤتمر العلمي العاشر بكلية اإلعالم جامعة القاهرة، دراسة غير من

 

حسين أبو شنب . اتجاهات الشباب الجامعي الفلسطيني نحو اإلغاني المصورة فيديو كليب  30
وعالقتها بالهوية الفلسطينية، دراسة غير منشورة في المؤتمر  العلمي العاشر بكلية اإلعالم جامعة 

 .2004مايو  6-4، القاهرة
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المجتمعات العربية دراسةة فةي "تةأثير الشةخص الثالةث " علةى       

مبحةةوا مةةن  200طةةالب  جامعةةة اإلمةةارات علةةى عينةةة قوامهةةا  

الجمةاهيري بجامعةة اإلمةارات، وتوصةلت      طالب قسم االتصةال 

الدراسة لعدة نتائج منها: أن أهةم دوافةع مشةاهدتهم للقنةوات     

%(،  ال يوجةةةد سةةةبب محةةةدد   28.35الغنائيةةةة هةةةي التسةةةلية )  

%( ، ومعرفةة الجديةد فةي    21.9%(، قضاء  وقةت الفةراغ )  23.19)

   31( .19.07عالم الغناء )

                                                
عزة عبد العظيم. إدراك الشباب الجامعي لتأثير الفضائيات الغنائية على أخالقيات المجتمعات   31

العربية دراسة في تأثير  الشخص الثالث على طالب جامعة اإلمارات . في : المجلة المصرية 

 . 2004ديسمبر  –لبحوث الرأي العام، المجلد الخامس، العدد الثاني، يونيو 
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 الفصل الثاني 
 

  بحث منهجية ال و أسئلة البحث
 أسئلة البحث .1

 اختيار العينة  .2

 أدوات البحث وإجراءاته .3
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 الفصل الثاني
 

 منهجية البحث و أسئلة البحث

  : أسئلة البحث - 
 

جابةةة علةةى مجموعةةة مةةن األسةةئلة  إلتهةةدف هةةذه الدراسةةة إلةةى ا

واختبار مجموعة من الفروض التةي تنبثةق عنهةا  التةي تةرتبط      

،  إشباعاتوما تحققه من  اإلعالمسائل باستعماالت والحاجات و

والتعرف على الحاجات التي تشبعها والتعرف على مصادر ثقافة 

 الطالب واهتماماته .

 وهكذا ف ن البحث يحاول اإلجابة على األسئلة التالية : 

 كثر من غيرها لا يتابع المرء وسيلة إعالمية ما ألماذ (1

  التي تحققها هذه المتابعة ل شباعاتاإلوما  (2

التي يقضي الطالب  معها وقتًا أكثر  االتصاليةأي الوسائل  (3

 ألنه يشعر بأنها تشبع لديه حاجة ما أكثر من غيرها

أي الوسائل التي يفضلها الطالب أكثر من غيرها لمتابعةة   (4

 الموضوع المفضل لديه. 

ما هي  الوسائل التي يستخدمها  الطالةب كمصةدر لتأييةد     (5

 دقائهلوجهة نظره خالل مناقشة مع أص
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أين يسعى الطالةب للحصةول علةى مزيةد مةن المعلومةات         (6

 لمشكلة تواجهه ل

لةى  هل يةؤدي إبةراز قضةية ثقافيةة فةي وسةيلة اتصةالية إ        (7

 زيادة اهتمام الطالب  بهال

إلةةى أي مةةدى يقةةوم الطالةةب  باسةةتخدام المعلومةةات التةةي   (8

 ل اإلعالمتهمه ويحصل عليها من وسائل 

فةي أداء الطالةب     ماإلعةال هل هناك  فضل إلحدى وسةائل   (9

 الجامعيل 

ذا مةا طةرح    ارك الطالةب  فةي المناقشةة إ   إلةى أي مةدى يشة    (10

 داخل المحاضرةل اإلعالمت حول ما تناقلته وسائل موضوعا

إلى أي مدى يشةعر الطالةب  أنةه مةدين بثقافتةك لوسةائل        (11

 االتصالل 

ما سبب متابعةة الطالةب  برامجاالتلفزيةون االجتماعيةة أو      (12

ية أو الدينية أو اإلخبارية أو الفنيةة أو السياسةية   األدبية أو العلم

 أو الرياضية أو التعليميةل 

مةا سةبب متابعةة الطالةب  للبرامجااإلذاعيةة، االجتماعيةة،        (13

األدبية العلميةة الدينيةة اإلخباريةة الفنيةة السياسةية الرياضةية       

 التعليميةل 

، اإلنترنةةةت  مةةةا سةةةبب اسةةةتخدام الطالةةةب موضةةةوعات ا  (14

دبية العلمية الدينية اإلخبارية الفنيةة السياسةية   االجتماعية، األ

 الرياضية التعليمية ل
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إلى أي درجة تلعب العناصر التالية كمصةدر مةن مصةادر       (15

-الةةروابط االجتماعيةةةج الجمعيةةات-ثقافةةة الطالةةب  الجمعيةةات

الةةةروابط األدبيةةةة والفنيةةةةج المرجعيةةةة الدينيةةةةج األحةةةزاب   

 ا اتحادات الطلبةلالسياسيةج النوادي الرياضية جمجالس 
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  :منهجية البحث 
             

مسحية  إذ تنصب الدراسةة علةى   وصفية هذا البحث هو دراسة 

  حكومية وخاصة. جامعات أردنية في أربع طلبة دراسة 

 

 اختيار العينة :-1

لف استمارة على طلبة الجامعات األردنية  تم توزيع أ

)  ن( والهاشةمية ومؤتةة  خاصةتي  نتي) جامع فيالدلفيا والزيتونة: 

وحصصةية   عشةوائية ن(، بحيث كانت العينةة  تيمين حكوجامعتي

المسةةةتويات الدراسةةةية المختلفةةةة ، ولتمثةةةل كةةةذلك      لتمثةةةل

جمةةةالي كليةةةات. وكةةةان إالالتخصصةةةات المتعةةةددة فةةةي جميةةةع 

 37اسةةتمارة وذلةةك بعةةد اسةةتبعاد     963االسةةتمارات الصةةالحة  

 بعناية أو ألنها لم ترد إلى الباحثين . استمارة ، إما ألنها لم تمأل 

 كما يلي: العينة نسبة تمثيل توكان

   :المستويات الدراسية

 
 النسبة السنة

 %31.8 السنة األولى

 %27.9 السنة الثانية

 %20.6 السنة الثالثة

 %13.7 السنة الرابعة

 %3.8 السنة الخامسة
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  :الجنسية 

   88أردني% 

 9.1عربي%      

    1.9 أجنبي%     

     1.8غير محدد%   

 

 الجنس:

 %55.2ذكر      

  44.8أنثى%  

 

  :الجامعة 

 الجامعات الخاصة  

48.3              % 

الجامعةةات الحكوميةةة 

51.7% 

   %32.3مؤتة                     %37.4فيالدلفيا     

       %19.4الهاشمية                    %10.9الزيتونة   

 

 

 :التخصص

 النسبة الكلية

   17.3%    آداب  

   12.3% علوم 
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 7.4%   تكنولوجيا المعلومات

    2.7% صيدلة   

 3.3%    حقوق ا قانون 

   0.4% شريعة       

 16.5% هندسة  

 22.3% علوم إدارية ا إدارة أعمال      

 5.8% تمريض     

    1.0% طب    

 0.9% زراعة      

   4.3% التربوية  كلية العلوم 

   2.7% كلية العلوم الرياضية  

 0.9% كلية العلوم االجتماعية 
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 اته :ءأدوات البحث وإجرا-

تم استخدام استمارة مكونة من أسئلة توفر بيانات عامة  

 سؤااًل ، استهدفت مجموعة محاور: 25حول أفراد العينة  و 

 : ائص العينةة مةن حيةث   تحدد خصة   محور البيانات العامة التي 

التي  الجنسية –المستوى الدراسي  -الكلية  -الجامعة –الجنس  

 ذكرناها أعاله.

 :هيمجموعة محاور الختبار الفروض 

 

التعةةرف علةةى نمةةط عةةادات تعةةرض اسةةتعمال   :.المحةةور األول1

 أسئلة ( 3وسائل االتصال)

 3التعرف على أفضل الوسةائل لةدى الطالةب  )   .المحور الثاني: 2

 أسئلة (

التعةرف علةى دور وسةائل االتصةال كمصةدر       :. المحةور الثالةث  3

لثقافة الطالب الجامعي ونوعية المعارف التي يهتم بها ويحصل 

 أسئلة ( 7عليها من الوسائل المختلفة )

التعةةرف علةةى اسةةتخدامات الطالةةب لوسةةائل    :.المحةةور الرابةةع4

 أسئلة ( 3اإلتصال المختلفة )

سةةباب متابعةةة  للبةةرامجاأو عةةرف علةةى أ.المحةةور الخةةامس:  الت5

 أسئلة ( 4)المختلفة  شباعاتاإللموضوعات محددة للحصول على 

السعي للحصول على المعلومات من مصادر  :.المحور الساد 6

 أسئلة ( 5مختلفة )
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مةن خمةس     مكةون ليكرت الاستخدمنا في هذا البحةث مقياسة  

ظهر في لى القبول الكامل كما يوح مابين الرفض إدرجات تترا

 جابة واحدة: لي ويكون المطلوب دائمًا اختيار إالقيا  التا

 

ج محايدامتوسطاغير متأكةد( )   3ج قلياًل ( ،)  2ج ال ( ، )  1)   

 ج كثيرًا جدًا ( . 5ج كثيرًا ( ، )  4

وقةةام بمسةةاعدة البةةاحثين لجمةةع البيانةةات طلبةةة مةةن جامعةةة      

فةي جامعةة   بمةلء اسةتمارات    ا بحةث قةامو   ومسةاعدو فيالدلفيا 

 .الزيتونة ومؤتة والهاشمية

وتم جمع البيانةات أثنةاء الفصةل الدراسةي الثةاني للعةام        

، هةذا وقةد تةم تكةرار مضةمون بعةض األسةئلة         2008الدراسي 

. وأما البيانات فقد تم عرضها  المبحوثينللتحقق من مصداقية 

عةرض  بعن طريق جداول مستخدمين النسةب المئويةة ، وقمنةا    

 . المذكورة أعاله ةلستا بناء على المحاور ات وتحليل البيان
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 السعي للحصول على المعلومات من مصادر مختلفة ع :بالمحور السا           
 

 
                                                

ترقيم الجداول كان متسقا مع أسئلة االستبانة والتحليل كان بناء على الموضوعات موضع التحليل لذا تبدو  32

 ترقيمات الجداول غير متسلسلة

 32لثالفصل الثا

 النتائج والتحليل
يةة الرئيسةية : الكتةاب ،    اإلعالمحاول البحث التعّرف على  أهمية الوسائل 

واالتصةال الشخصةي     اإلنترنةت والصحيفة والمجلة والراديو  والتلفزيةون و 

النتةائج    ودورها في ثقافة طلبة الجامعةات األردنيةة  ، وكانةت قةةد أبةرزت     

 في المحاور التالية  :

التعرف على نمط عادات تعرض الطالىب )اسىتعمال   :   ولالمحور األ

 وسائل االتصال

 التعرف على أضلل الوسائل لدى الطالب  :   يثانالمحور ال

لى اسىتخدامات الطالىب لوسىائل اإلتصىال     التعرف ع:  لثاثالمحور ال

 المختلفة

التعىرف علىى دور وسىائل االتصىال كمصىدر لثقاضىة       :ابعرالمحور ال

الطالب الجامعي ونوعية المعارف التي يهتم بها ويحصل عليها من 

  الوسائل المختلفة 

التعرف على استخدامات الطالب لوسائل اإلتصىال  : مساخالمحور ال

  المختلفة

ة  للبرامج/أو لموضوعات سبا  متابعالتعرف على أس:  داسالمحور ال

 المختلفة بشباعاتاإلمحدد  للحصول على 
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 :حور األول الم 

  الطالب التعرف على نمط عادات تعرض

 أسئلة ( 3استعمال وسائل االتصال) 

عدد الساعات التي يقضيها الطالب أسبوعيًا مع الوسةائل   .1

 (1) االتصالية

الوقةةت المفضةةل لةةدى الطالةةب  للتفاعةةل مةةع الوسةةائل      .2

 (2) االتصالية

 (3) االتصاليةلوسائل لمتى يزداد تعرض الطالب  .3

 مناقشة :التحليل وال

    عدد الساعات التي يقضيها الطالب مةع وسةائل االتصةال. 

 (1جدول رقم )

السؤال األول: كم عدد السةاعات التةي تقضةيها أسةبوعيًا مةع      

 لالتالية االتصاليةالوسائل 

 قضيها أسبوعياً مع الوسائل االتصاليةيعدد الساعات التي  1الجدول رقم 

 
سةةاعتين 

 فأقل

3-5 

 ساعات

6-8 

 ساعات

9 

سةةةاعات 

 فاكثر

 الجريدة
 16 21 84 767 العدد

% 79.6% 8.7% 2.2% 1.7% 

 االنترنت
 120 129 329 322 العدد

% 33.4% 34.2% 13.4% 12.5% 
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 الفيديو
 47 60 178 530 العدد

% 55.0% 18.5% 6.2% 4.9% 

 السينما
 32 58 154 532 العدد

% 55.2% 16.0% 6.0% 3.3% 

 االذاعة
 76 113 255 430 العدد

% 44.7% 26.5% 11.7% 7.9% 

 الكتاب الخارجي
 32 68 187 539 العدد

% 56.0% 19.4% 7.1% 3.3% 

 المجلة
 22 55 215 533 العدد

% 55.3% 22.3% 5.7% 2.3% 

 التلفزيون
 348 215 232 136 العدد

% 14.1% 24.1% 22.3% 36.1% 

النةةةةةةةةةةةةةةةةةدوات 

 والمحاضرات

 72 71 192 497 العدد

% 51.6% 19.9% 7.4% 7.5% 

االتصةةةةةال بةةةةةين 

 االشخاص

 354 212 233 133 العدد

% 13.8% 24.2% 22.0% 36.8% 

 

ساعات  9يتضح لنا من الجدول أن  العينة  تقضي أكبر عدد ساعات) 

  التالية حسب الترتيب التالي: االتصاليةمع الوسائل  كثر(فأ

االتصةةةةةةةةال بةةةةةةةةين   .1

 األشخاص        

  36.8% 

 %36.1                 يونالتلفز .2
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النتائج متوقعة. فمهما بلةت  تةأثير وسةائل االتصةال المختلفةة،      

يبقةةى التواصةةل والتفاعةةل بةةين األشةةخاص علةةى الصةةعيدين      

رتبةة األولةى فةي الحيةاة     االجتماعي والخاص هو الذي يحتةل الم 

وألن التواصل االجتماعي يمتد يوميةًا  ، اليومية، بحكم الضرورة 

في مواقف ومواقةع مختلفةة، أمةا التعامةل مةع وسةائل االتصةال        

كالتلفزيون فيأخذ مجااًل بارزًا في قضةاء الوقةت مةع     الجماهيري

فيبقةةةى محةةةدودًا لعوامةةةل اإلنترنةةةت  أمةةةاوسةةةائل االتصةةةال، و

لوجية حسب توفرها في المناطق المختلفة في اقتصادية وتكنو

ويةةرتبط بوجةةود الوسةةيلة   ، المملكةةة بزمةةان ومكةةان معينةةين    

. كمةةا أن التواصةةل االجتمةةاعي يمكةةن أن   وتجهيزاتهةةاومكانهةةا 

 مثةةل الجمةةاهيرييسةةتمر أثنةةاء التعامةةل مةةع وسةةيلة االتصةةال   

 .أو االستماع إلى الراديو التلفزيون مشاهدة

 %12.5                           اإلنترنت .3

 % 7.9                  اإلذاعة         .4

 %7.5    الندوات والمحاضرات   .5

 %4.9   الفيديو                         .6

 % 3.3  السينما                      .7

 %  3.3  الكتاب الخارجي                              .8

 % 2.3            المجلة          .9

الجريةةةةةةةةةةةةةدة                      .10

                       

1.7% 
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أن مةةدى التواصةةل االجتمةةاعي تراجةةع مةةع ذلةةك يمكةةن أن نقةةدر 

لكترونيةة، ال سةيما   إلاستعمال وسائل االتصال ا زيادةنسبيًا مع 

مقارنةة مةع الماضةي حةين لةم تكةن هةذه         اإلنترنةت التلفزيون و

 .وفرًةالوسائل، أو بعضها، مت

لكترونيةة البصةرية والسةمعية    إلالوسةائل ا  اسةتخدام  يالحظ أن

قةدم علةى المةواد المطبوعةة     تت، اإلذاعةة(  اإلنترنت)التلفزيون، 

ذلك بتكرار القول الشائع  ىكالكتاب الخارجي والمجّلة. وقد يلعز

ستعمالها على حسةاب الكتةاب   إن هذه الوسائل الحديثة قد زاد ا

والمواد المطبوعة. ولكن ينبغةي الةتحفظ فةي تبنةي مثةل هةذا       

االستنتاج. ألننا نقدر أن اإلقبال علةى الكتةاب كةان محةدودًا فةي      

والفضةائيات. فالعوامةل   اإلنترنت  لظروف، حتى قبل ظهوركل ا

التي تحدد مدى التعامل مع الكتاب في المجتمع العربي كثيةرة،  

منها ما يتعلق بالتوجيه التربوي وخلق عادات القراءة في األسرة 

 والنظام التربوي وتوعية الكتاب... إلخ.

لثالثةة  حتةل المرتبةة ا  الةذي ا اإلنترنةت   أما تقدم التلفزيون على

 عدم تةوفر خدمةة   ومن ثم ، فيعود إلى أن عدم توفر الحاسوب 

بقدر توفر  التلفزيون الذي تشاهده األسةرة يوميةًا وال   اإلنترنت 

 يكاد يخلو منزل منه .
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  .الوقت المفضل لدى الطالب للتفاعل مع وسةائل االتصةال 

 (2انظر جدول رقم )

عةل مةع   السؤال الثةاني: مةا هةو الوقةت المفضةل لةديك للتفا      

 الوسائل التالية

 الوقت المفضل لدى الطالب 2الجدول رقم  

 لياًل مساء صباحًا  

 االذاعة
 132 162 621 العدد

% 64.5% 16.8% 13.7% 

 الكتاب
 288 378 226 العدد

% 23.5% 39.3% 29.9% 

 المجلة
 221 409 209 العدد

% 21.7% 42.5% 22.9% 

 التلفزيون
 455 415 62 العدد

% 6.4% 43.1% 47.2% 

 السينما
 391 349 45 العدد

% 4.7% 36.2% 40.6% 

 االنترنت
 299 422 174 العدد

% 18.1% 43.8% 31.0% 

 الجريده
 30 106 745 العدد

% 77.4% 11.0% 3.1% 

 الفيديو
 377 367 62 العدد

% 6.4% 38.1% 39.1% 
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 :مالحظات واستنتاجات- 

 

قةةات المفضةةلة للتفاعةةل )صةةباحًا( الجريةةدة يالحةةظ أن أكثةةر األو

% ثم 23.5% ثم الكتاب بنسبه 64.5% تليها اإلذاعة 77.4بنسبة 

% ثم التلفزيون 18.1بنسبة اإلنترنت  % ثم21.7المجلة بنسبة 

 %.4.7% وأخيرًا السينما بنسبة 6.4والفيديو بنسبة 

بنسةةبة اإلنترنةت   وأن أكثةر األوقةات المفضةلة للتفاعةةل )مسةاًء(    

% ثةم المجلةة بنسةبة    43.1 قريبة % يليه التلفزيون بنسبة43.8

% ثةم السةينما والفيةديو بنسةبة     39.3% ثم الكتاب بنسبة 42.5

 %.11.0% وأخيرًا الجريدة بنسبة 16.8% ثم اإلذاعة بنسبة 36.2

وأن أكثةةر األوقةةات المفضةةلة للتفاعةةل )لةةياًل( التلفزيةةون بنسةةبة 

% 39.1الفيةديو بنسةبة   % ثةم  40.6% يليه السينما بنسةبة  47.2

% ثةم المجلةة   29.9% ثم الكتةاب بنسةبة   31بنسبة اإلنترنت  ثم

% وأخيرًا الجريدة بنسةبة  13.7% ثم اإلذاعة بنسبة 22.9بنسبة 

3.1.% 

مةةن المالحةةظ أن معظةةم وسةةائل االتصةةال يةةتم التفاعةةل معهةةا  

بنسةةب أكبةةر فةةي الفتةةرة المسةةائية والليةةل، باسةةتثناء اإلذاعةةة    

باحًا. وهةو أمةر يمكةن    يغلب التعامل معهمةا صة   والجريدة اللتين

نشةةغال الطلبةةة أثنةةاء النهةةار بسةةاعات الدراسةةة تفسةةيره. إذ إن ا

ونحو ذلك من األعمةال اليوميةة ال يسةمح كثيةرًا بةالجلو  إلةى       
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.  ولمةا كانةت هةذه    اإلنترنتالتلفزيون، أو قضاء وقت طويل مع 

المسةاء  تصال المفضلة، ف ن توفر الوقت لها فةي  هي وسائل اال

والليل سيكون بالضرورة على حساب اإلذاعة والجريدة. أما فةي  

الصةةباح، فةةيمكن أن يسةةتمع الشةةخص لإلذاعةةة دون أن يحتةةاج   

للجلةو  وتخصةيص وقةت محةدد. فهةو يسةتمع أثنةاء اسةتعداه         

للخروج، أو بينمةا يكةون فةي طريقةه إلةى الجامعةة والعمةل فةي         

جريةدة فيغلةب أن   وسيلة المواصالت )السةيارة، والحافلةة( أمةا ال   

يتصفحها في الصباح دون أن يقضي بالضرورة وقتًا طوياًل معها 

أثناء ركوبه إلى وجهته أو حتى فةي مكةان دراسةته     يقرأهاوقد ، 

فةةي أوقةةات الفةةراغ بتخصةةيص وقةةت معةةين لهةةا بةةين المشةةاغل 

رتباطات األخرى. وفضالًَ عن ذلةك فة ن التلفزيةون واإلذاعةة     الوا

 رد في الصحيفة.يلغنيان عن كثير مما ي
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انظر ) الفترات التي يتعرض الطالب فيها لوسائل االتصال

 (3جدول رقم 

التالية.  االتصاليةالسؤال الثالث:متى يزداد تعرضك لكل من الوسائل 

 -ختر وقتًا واحدًا لكل وسيلة:ا

 الفترات التي يتعرض الطالب فيها لوسائل االتصال 3الجدول رقم  

 

أثنةةةةةةةةاء 

الفصةةةةل  

 الدراسي

عطلةةةةةةة 

نهايةةةةةةة 

 االسبوع

عطلةةةةةة 

منتصةةف 

 السنة

العطلةةةةة 

 الصيفية

عنةةةةةةةد 

ظهةةةةور 

احةةةةداا 

 هامة

 ال فرق

 االذاعة
 379 149 33 21 96 235 العدد

% 24.4% 10.0% 2.2% 3.4% 15.5% 39.4% 

 الكتاب
 167 17 81 64 127 448 العدد

% 46.5% 13.2% 6.6% 8.4% 1.8% 17.3% 

 المجلة
 288 57 130 59 232 93 العدد

% 9.7% 24.1% 6.1% 13.5% 5.9% 29.9% 

 التلفزيون
 414 76 104 46 134 154 العدد

% 16.0% 13.9% 4.8% 10.8% 7.9% 43.0% 

 السينما
 293 30 206 61 178 43 العدد

% 4.5% 18.5% 6.3% 21.4% 3.1% 30.4% 

 االنترنت
 343 35 67 34 104 331 العدد

% 34.4% 10.8% 3.5% 7.0% 3.6% 35.6% 

 الجريده
 356 190 31 14 84 227 العدد

% 23.6% 8.7% 1.5% 3.2% 19.7% 37.0% 

 يديوالف
 367 25 163 55 165 71 العدد

% 7.4% 17.1% 5.7% 16.9% 2.6% 38.1% 
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:مالحظات واستنتاجات- 

أعلى نسبة من الوسةائل التةي يتعةرض     أن من المالحظ

هي المرتبطةة بالكتةاب    تكون أثناء الفصل الدراسي الطالب لها

ثةةم اإلذاعةةة  ، % 34.4بنسةةبة اإلنترنةةت  يليةةه، % 46.5بنسةةبة 

ثةةم التلفزيةةون  ، % 23.6ثةةم الجريةةدة بنسةةبة    ،%24.4بنسةةبة 

 ،%7.4ثم الفيديو بنسةبة   ،%9.7ثم المجلة بنسبة  ،%16بنسبة 

 %.4.5ثم السينما بنسبة 

أعلى نسبة من الوسائل التةي يتعةرض    أن ومن المالحظ

، %24.1هي المجلة بنسبة في عطلة نهاية األسبوع الطالب لها 

ثةم  ، % 17.1لفيةديو بنسةبة   ثةم ا %، 18.5تليها السينما بنسةبة  

 ثةةةم ،%13.2ثةةةم الكتةةةاب بنسةةةبة  ،%13.9التلفزيةةةون بنسةةةبة 

وأخيرًا الجريدة  ،%10ثم اإلذاعة بنسبة  ،%10.8بنسبة اإلنترنت 

 %.8.7بنسبة 

ومن المالحظ أن أعلى نسبة من الوسائل التةي يتعةرض   

 ،%6.6هةو الكتةاب بنسةبة    في عطلة منتصف السنة الطالب لها 

يليةةه  ،%6.1ثةةم المجلةةة بنسةةبة    ،%6.3ا بنسةةبة يليةةه السةةينم 

اإلنترنةت   ثم ،%4.8ثم التلفزيون بنسبة  ،%5.7الفيديو بنسبة 

وأخيةرًا الجريةدة بنسةبة     ،%2.2ثم اإلذاعة بنسبة  ،%3.5بنسبة 

1.5.% 

ومن المالحظ أن أعلى نسبة من الوسائل التةي يتعةرض   

 ،%21.4هةي السةينما بنسةبة    فةي العطلةة الصةيفية    الطالب لها 



72 

 

ثةةم  ،%13.5ثةةم المجلةةة بنسةةبة  ،%16.6يليهةةا الفيةةديو بنسةةبة 

اإلنترنت  ثم ،%8.4ثم الكتاب بنسبة ، % 10.8التلفزيون بنسبة 

وأخيةرًا الجريةدة بنسةبة     ،%3.4ثم اإلذاعة بنسبة  ،%7.0بنسبة 

3.2 .% 

ومن المالحةظ أيضةًا أن أعلةى نسةبة مةن الوسةائل التةي        

هي الجريدة بنسبة اا هامة عند ظهور أحديتعرض الطالب لها 

ثةةم التلفزيةةون بنسةةبة   ،%15.5يليهةةا اإلذاعةةة بنسةةبة   ،19.7%

ثةم   ،%3.6بنسةبة  اإلنترنةت   ثم ،%5.9ثم المجلة بنسبة  ،7.9%

وأخيةرًا الكتةاب    ،%2.6ثم الفيديو بنسةبة   ،%3.1السينما بنسبة 

 %.1.8بنسبة 

نالحظ أن أعلةى نسةبة إجابةة لمعظةم الوسةائل هةي )ال       

%(  43.0هةذا ينطبةق بصةورة خاصةة علةى التلفزيةون )      فرق(. و

%( 37.0%( والجريةةةةةدة )38.1%( والفيةةةةةديو )39.4واإلذاعةةةةةة )

%(. مما يدّل على أن التعامل مع هذه الوسةائل  35.6) اإلنترنتو

وال يتأثر كثيرًا بالعطل أو الفصل الدراسةي  ، مستمر عبر السنة 

 زيادة أو نقصانًا.

ل نسبته بصةورة ملحوظةة   ويالحظ أن جواب )ال فرق( تق

%( فقط. بينما يرتفع في أثنةاء  17.3إذ يبلت ) ،  في حالة الكتاب

ويقةةل بصةةورة ملحوظةةة فةةي  ، %( 46.5الفصةةل الدراسةةي إلةةى )

%( وعند ظهور أحداا 6.6العطل ال سيما عطلة منتصف السنة )

تصةال الطلبةة بالكتةاب    %( ، ويمكن تفسير ذلك بأن ا1.8مهمة )
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ن قبيل المتعة الشخصية أو الخيار الشخصي الخارجي ال يأتي م

أو الرغبة الذاتية في توسةيع الثقافةة، وإنمةا تةدعو إليةه حاجةات       

 الدراسة وتوجيه األستاذ. 

ومما يعزز هذا التفسير أن إقبال الطلبة على الكتاب في عطلةة  

إذ يبلةةت  ،  نهايةةة األسةةبوع أعلةةى نسةةبيًا مةةن العطةةل األخةةرى     

ه يةةرتبط بمتطلبةةات الدراسةةة    %(، فقةةد يعنةةي هةةذا أنةة   13.2)

والتحضةةير فةةي عطلةةة نهايةةة األسةةبوع بينمةةا العطةةل األخةةرى    

نوعًا من االنقطاع عن  )منتصف السنة والعطلة الصيفية( تمثل

 حتياجاتها المباشرة والعاجلة. الدراسة وا

وتظهر النتائج أنه عند )ظهور أحداا هامة( يعتمد الطالب على 

%( ثم 7.9%( ثم التلفزيون )15.5)%(، ثم اإلذاعة 19.7الجريدة )

كالكتةاب والسةينما   : الوسةائل األخةرى   من %(، أكثر 5.9المجلة )

إذ أن هذه الوسةائل  ، وهذه نتيجة منطقية . اإلنترنتوالفيديو و

اا األخيةةرة لةةيس مةةن وظائفهةةا وال مةةن طبيعتهةةا تغطيةةة األحةةد

ة ي المقابل ف ن الوظائف اإلخباريالهامة الطارئة ومالحقتها، وف

وتغطية األحداا هي من صلب وظةائف الوسةائط المتقدمةة أي    

 الجريدة واإلذاعة والمجلة والتلفزيون.

علمةًا بةةأن   م اإلذاعةة والمجلةةة علةى التلفزيةونل   قةد تأمةا لمةاذا ت   

نتائج أسئلة أخرى تظهر تفوق التلفزيةون فةي مجةاالت األخبةار     

نظةر  والقضايا السياسية واالجتماعية فضاًل عن مجاالت أخرى )ا

مثاًل نتائج السؤال الخةامس والسةؤال السةابع(. فةيمكن تفسةير      
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ذلك بأن تعرض الطالب للتلفزيون أكثر بقدر كبير من الوسائل 

األخرى فةي كةل األحةوال وعلةى الصةعيد اليةومي، سةواء طةرأت         

أسئلة أخةرى   أحداا كبيرة أم لم تطرأ. وهذا ما تدل عليه نتائج

يادة نسبة التعرض للتلفزيون ولذلك ف ن ز كالسؤال األول مثاًل،

يل اإلضافة إلى مةا هةو   في حالة )ظهور أحداا هامة( هو من قب

أما اإلذاعة والمجلةة فةالتعرض لهةا أقةل بكثيةر مةن        كثير أصاًل،

األحوال العادية، فمةن الطبيعةي أن تبةرز الزيةادة فةي التعةرض       

 لهما في الحاالت االستثنائية عند ظهور أحداا هامة.
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 :  ينالمحور الثا

 لدى الطالب  االتصاليةالتعرف على أفضل الوسائل 
 أسئلة ( 3) 

التعرف على دور وسائل االتصال كمصدر لثقاضة الطالب الجىامعي ونوعيىة   

 المعارف التي يهتم بها ويحصل عليها من الوسائل المختلفة

هي األفضل بالنسبة لك للحصول  االتصاليةحدد أي الوسائل  .1

 (4 على المعلومات )

ا االجتماعيةةةة ا الرياضةةةيةا االقتصةةةاديةالدينيةةةةا السياسةةةيةا 

 ت الشخصيةالعلمية الفكريةا األدبيةا الفنيةا االهتماما

ترى أنك تستخدمها  أكثر من غيرها من  االتصاليةأي الوسائل  .2

 حيث الجوانب التالية

الحصول علةى معلومةات للنقةاش مةع اآلخةرينا توسةيع آفاقةك        

الثقافيةا متابعة األخبارا لتأخذ استراحة من الدراسةا للحصول 

 (5 )على معلومات ذات فائدة علمية تطبيقية     

كثةةر مةةن غيرهةةا لمتابعةةة    ها الطالةةب أأي الوسةةائل  يفضةةل  .3

 (7 الموضوعات التالية. )

التحليالت السياسيةا الموضوعات الفنيةا الموضوعات الدينيةا 

ا الموضةةوعات االقتصةةاديةالموضةةوعات األدبيةةةا الموضةةوعات 

لترفيهيةةةةةا األخبةةةةارا الموضةةةةوعات العلميةةةةةا الموضةةةةوعات ا

 زياءا الصحةجتماعيةا الموضوعات الرياضيةا الموضة واألاال

 التحليل والمناقشة :
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      وسائل االتصةال األفضةل للحصةول علةى معلومةات

 (4) انظر جدول رقم  معينة.

 السؤال الرابع:  

التي هي األفضل بالنسبة لك للحصول  االتصاليةحدد الوسائل 

 -على المعلومات التالية:
 أفضل وسائل االتصال للحصول على معلومات  4جدول رقم 

 االنترنت  ونالتلفزي  4
االتصال بين 

 االشخاص

نةةةةةةةةةةةةةدوات  

 والمحاضرات

 الدينية
 119 80 67 254 العدد

% 26.4% 7.0% 8.3% 12.4% 

 السياسية
 17 24 59 317 العدد

% 32.9% 6.1% 2.5% 1.8% 

 االقتصادية
 18 28 66 268 العدد

% 27.8% 6.9% 2.9% 1.9% 

 االجتماعية
 15 256 98 171 العدد

% 17.8% 10.2% 26.6% 1.6% 

 الرياضية
 3 25 63 330 العدد

% 34.3% 6.5% 2.6% 0.3% 

العلميةةةةةةةة 

 فكرية

 72 41 195 106 العدد

% 11.0% 20.2% 4.3% 7.5% 

 االدبية
 58 35 70 55 العدد

% 5.7% 7.3% 3.6% 6.0% 

 الفنية
 13 21 91 259 العدد

% 26.9% 9.4% 2.2% 1.3% 

اهتمامةةةات 

 شخصية

 14 174 255 160 دالعد

% 16.6% 26.5% 18.1% 1.5% 
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 الجريده 4تابع 
 

 االذاعة

الكتةةةاب 

 الخارجي 
 المجلة 

 الدينية
 6 243 86 39 العدد

% 4.0% 8.9% 25.2% 0.6% 

 السياسية
 8 35 104 303 العدد

% 31.5% 10.8% 3.6% 0.8% 

 االقتصادية
 28 28 70 338 العدد

% 35.1% 7.3% 2.9% 2.9% 

 االجتماعية
 86 47 76 120 العدد

% 12.5% 7.9% 4.9% 8.9% 

 الرياضية
 59 22 70 291 العدد

% 30.2% 7.3% 2.3% 6.1% 

 العلمية فكرية
 41 307 43 64 العدد

% 6.6% 4.5% 31.9% 4.3% 

 االدبية
 48 445 46 98 العدد

% 10.2% 4.8% 46.2% 5.0% 

 الفنية
 230 61 103 84 العدد

% 8.7% 10.7% 6.3% 23.9% 

اهتمامةةةةةةةةةةةةات 

 شخصية

 82 103 37 72 العدد

% 7.5% 3.8% 10.7% 8.5% 

 

 لمعلومات الدينيةا

يتمثل في  للمعلومات الدينيةمن المالحظ أن المصدر الرئيسي 

 ،%25.2الكتاب الخارجي بنسبة  ، يليه%(26.4التلفزيون بنسبة )
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ويليه اإلذاعة بنسبة  ،%12.4ويليه الندوات والمحاضرات بنسبة 

اإلنترنةت   يليةه  ،%7االتصال بين األشخاص بنسبة  ايليه ،8.9%

وأخيرًا الجريةدة بنسةبة    ،%0.6يليه المجلة بنسبة  ،%7.0بنسبة 

0.4.% 

 لمعلومات السياسيةا

 للمعلومات السياسيةأن المصدر الرئيسي  كذلكومن المالحظ 

دة بنسةةبة % يليةةه الجريةة 32.9تتمثةةل فةةي التلفزيةةون بنسةةبة   

 ،%6.1بنسبة اإلنترنت  يليه ،%10.8يليه اإلذاعة بنسبة  ،31.5%

يليه االتصال بين األشخاص  ،%3.6يليه الكتاب الخارجي بنسبة 

% وأخيةةرًا 1.8% يليةةه النةةدوات والمحاضةةرات بنسةةبة 2.5بنسةةبة 

 %.0.8المجلة بنسبة 

 لمعلومات االقتصاديةا

تتمثل في  القتصاديةاللمعلومات أن المصدر الرئيسي  ويالحظ

يليةةه  ،27.8يليةةه التلفزيةةون بنسةةبة  ، % 35.1الجريةةدة بنسةةبة 

يليه الكتةاب  ، % 6.9بنسبة اإلنترنت  يليه، % 7.3اإلذاعة بنسبة 

وأخيرًا ، % 209الخارجي واالتصال بين األشخاص بنفس النسبة 

 %.1.9الندوات والمحاضرات بنسبة 

 لمعلومات الرياضيةا

 للمعلومات االجتماعيةأن المصدر الرئيسي  ومن المالحظ أيضًا

%، يليةةه  26.6ص بنسةةبة  تتمثةةل فةةي االتصةةال بةةين األشةةخا     

 اويليهة  ،%12.5%، يليةه الجريةدة بنسةبة    17.8التلفزيون بنسبة 
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يليهةةا  ،%8.9يليهةةا المجلةةة بنسةةبة    ،%10.2بنسةةبة اإلنترنةةت 

 وأخيرًا ،%4.9يليها الكتاب الخارجي بنسبة  ،%7.9اإلذاعة بنسبة 

 %.1.6الندوات والمحاضرات بنسبة 

 لمعلومات الرياضيةا

ل فةي  تتمثة  للمعلومات الرياضيةأن المصدر الرئيسي  ويالحظ

يليهةةا  ،%30.2الجريةدة بنسةبة    %، يليةةه34.4التلفزيةون بنسةبة   

يليهةا المجلةة    ،%6.5بنسبةاإلنترنت  يليها ،%7.3اإلذاعة بنسبة 

وأخيةةرًا النةةدوات   ،%2.3يليهةةا الكتةةاب الخةةارجي بنسةةبة    ،6.1%

 %.0.3والمحاضرات بنسبة 

 لمعلومات العلمية الفكريةا

للمعلومةات العلميةة   ومن المالحظ أيضًا أن المصةدر الرئيسةي   

 يليهةةا ،%31.9تتمثةةل فةةي الكتةةاب الخةةارجي بنسةةبة     الفكريةةة

تليهةةا  ،%11يليهةةا التلفزيةةون بنسةةبة  ،%20.2بنسةةبة اإلنترنةةت 

 ،%6.6% يليها الجريةدة بنسةبة   7.5الندوات والمحاضرات بنسبة 

وأخيةةرًا المجلةةة واالتصةةال بةةين     ،%4.5يليهةةا اإلذاعةةة بنسةةبة   

 %.4.3األشخاص بنفس النسبة 

 

 لمعلومات األدبيةا

 للمعلومةات األدبيةة  ومن المالحظ أيضةًا أن المصةدر الرئيسةي    

% يليها الجريدة بنسةبة  46.2تتمثل في الكتاب الخارجي بنسبة 

يليها الندوات والمحاضرات  ،%7.3بنسبة رنت اإلنت يليها ،10.2%
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% يليهةا اإلذاعةة بنسةبة    5يليها التلفزيون بنسةبة   ،%4.0بنسبة 

 %.3.8وأخيرًا االتصال بين األشخاص بنسبة  ،4.8%

ومةةن المالحةةظ أيضةةًا أن المصةةدر الرئيسةةي للمعلومةةات الفنيةةة  

 ،%23.9المجلة بنسبة  ، يليه%26.9تتمثل في التلفزيون بنسبة 

 ، يليةه %9.4بنسةبة  اإلنترنت  يليها ،%10.7يها اإلذاعة بنسبة يل

 ، يليةه %6.3يليها الكتاب الخارجي بنسبة  ،%8.7الجريدة بنسبة 

% وأخيةةةةرًا النةةةةدوات 2.2االتصةةةةال بةةةةين األشةةةةخاص بنسةةةةبة 

 %.1.2والمحاضرات بنسبة 

 لمعلومات الدينيةا

التلفزيةةون  يتمثةةل فةةي للمعلومةةات الدينيةةةالمصةدر الرئيسةةي  

وهذا أمر متوقع. كما دّلةت  ،%( 25.2%( والكتاب الخارجي )26.4)

التلفزيةةون وسةةيلة االتصةةال   يمثةةل  إْذ ،إجابةةات السةةؤال األول 

األولى من حيث عدد الساعات التي يقضيها الطلبةة   لكترونيةإلا

يقترن بةذلك وفةرة البةرامج الدينيةة فةي      ومع وسائل االتصال،. 

ة، وبةروز ظةاهرة الةدعاة    القنوات، ووجود قنوات دينية متخصص

ئيات المختلفةة والةذين صةاروا    اضة جدد الذين يظهرون في الفال

يحظةةون بجماهيريةةة واسةةعة بةةين المشةةاهدين. أمةةا الكتةةاب       

الخةةارجي المتخصةةص فيبقةةى المصةةدر األول للمعرفةةة الدينيةةة  

بوصفها معرفة متخصصة، يعتبرها القارئ ذات مصداقية، ممةا  

ومةن الالفةت أن    أو المجلةة مةثاًل،  الصحافة اليومية ال يتوفر في 

وسيلة االتصال بةين األشةخاص ال تمثةل نسةبة عاليةة كمصةدر       



81 

 

للمعلومةةات الدينيةةة مقارنةةًة بالكتةةاب والتلفزيةةون، فهةةي تبلةةت   

إذ يلفترض أن الحركات  %( وهو أمر يستحق النظر والتوقف،8.3)

الدينيةةة واإلسةةالمية وأئمةةة المسةةاجد يلعبةةون دورًا هامةةًا فةةي     

ولكةةن  التواصةةل المباشةةر،والثقيةةف الةةديني مةةن خةةالل  التوجيةه 

النسبة المتدنية نسبيًا لةدور االتصةال بةين األشةخاص كمصةدر      

تةدل علةى أن دور    ،للثقافة الدينية يلفضةي إلةى نتيجةة مختلفةة    

هةةذه المصةةادر أقةةل مةةن المتوقةةع لةةدى الطالةةب الجةةامعي، وأن   

الل مةن خة  فةي معظمهةا   الثقافة الدينية ال يحصل عليهةا الفةرد   

إذ يتم تلقيهةا فةي    تواصل االجتماعي،تفاعل نشط في سياق ال

معظم األحيان تلقيًا سلبيًا من خالل الكتاب والتلفزيون بصةورة  

 خاصة.

فتظهةةر النتةةائج أن أفضةةل   المعلومةةات االقتصةةاديةأمةةا  -

 التالي: الوسائل للحصول عليها الترتيب

 35.1                          الجريدة % 

  27.8                    ن  التلفزيو% 

  7.3                           اإلذاعة % 

 6.9                          اإلنترنت% 

  2.9            الكتاب الخارجي% 

 

 لمعلومات االقتصاديةا

ومن الواضةح تصةدر نسةبة الجريةدة ويليهةا التلفزيةون،        -

مصةةادر وتفوقهمةةا الواضةةح علةةى اإلذاعةةة، والكتةةاب الخةةارجي ك 
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.  ذلةك أن الجريةدة تخصةص مسةاحات     للمعلومات االقتصةادية 

وتحليالتها المالية على صعيد يومي.  االقتصاديةواسعة لألخبار 

تةةزداد بصةةورة  االقتصةةاديةوكةذلك بةةدأت البةةرامج التلفزيونيةة   

ملحوظة في السنوات األخيرة، بل إن نشرات األخبةار الرئيسةية   

، وال سةيما مةا يتعلةق    صاديةاالقتتخصص جزءًا منها للمتابعات 

باألسةواق الماليةة وأخبةار الشةركات وأسةعار العملةة والتطةورات        

الجاريةةة. وكمةةا شةةهدت السةةاحة العربيةةة ظهةةور       االقتصةةادية

الفضةةائيات المتخصصةةة بقضةةايا االقتصةةاد وتةةذكر منهةةا علةةى   

 CNBCو االقتصةةةاديةوالعقاريةةةة  االقتصةةةاديةسةةةبيل المثةةةال 

وذات الطبيعةةة ، المتعمقةةة  قتصةةاديةاال. أمةةا الثقافةةة   العربيةةة

وجةد فةي الكتةب المتخصصةة فةال      الشاملة غير اإلخبارية التي ت

 هتمامًا لعامة الطلبة.تمثل ا

 الثقافة السياسية

فة ن مصةدريها الرئيسةيين همةا      الثقافة السياسةية أما   -

%( ، وهةذه نتيجةة متوقعةة    32.9%( والتلفزيةون ) 31.5الجريدة )

ألخبار والتقارير السياسية اليومية يتم مةن  ن متابعة اأيضًا، إذ إ

وال شك بأن ما يقدمه  ،خالل هذين الوسيطين في المقام األول

التلفزيون من برامج إخبارية وتغطيات جيدة للحدا تجعله هةو  

المصدر األول بال منازع للثقافة السياسية لطلبة الجامعة. ومةن  

لتلفزيةةون سةةتطيع منافسةةة ا%( ال ت10.8المعةةروف أن اإلذاعةةة )

ومن جهة أخرى تدل هةذه النتةائج علةى أن متابعةة      والصحيفة ،
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الطلبةةة للقضةةايا السياسةةية يتركةةز حةةول األحةةداا الجاريةةة، وال  

يتجاوزها إلى الفكر السياسي والتحليالت والدراسةات المتعمقةة   

ذات الطبيعة الشاملة، وهي التي ال تتوافر من خالل التلفزيةون  

الكتاب الذي لم تتجاوز نسبة تفضيله والجريدة، ولكن من خالل 

 %(.3.6)عن كمصدر للمعلومات السياسية 

مةةن جهةةة أخةةرى نالحةةظ أن "االتصةةال بةةين األشةةخاص"   -

دورًا ضةةةئياًل %( تلعةةةب 1.9%( و "النةةةدوات والمحاضةةةرات" )2.5)

وهةذا   كوسيلة من وسائل االطالع على المعلومةات السياسةية ،  

م بةالتلقي السةلبي ال مةن    يعني أن متابعة القضايا السياسية تت

خالل التفاعل اإليجابي النشط في سياق التواصةل االجتمةاعي،   

على الرغم من أن السياسة موضوع حيوي يستدعي المشةاركة  

وربما يعود ذلك إلةى أن   سياسية الواسعة من أعضاء المجتمع،ال

الحركةةةات والمنظمةةةات واألحةةةزاب السياسةةةية فقةةةدت دورهةةةا    

، اك السياسي لدى الشةارع األردنةي   الجماهيري في تفعيل الحر

وال تلعب دورًا هامًا في حياة الطلبة كما كانةت فةي الخمسةينات    

والستينات والسبعينات وإلى حد ما في الثمانينات، علةى الةرغم   

 من أن العمل الحزبي لم يكن مشروعًا في تلك الفترة.

 

 القضايا االجتماعية 

لة للحصةةول تصةةال بةةين األشةخاص كوسةةيلة مفضةة يبةرز دور اال 

%(، أكثةر مةن   26.6على معلومات تتعلق بالقضةايا االجتماعيةة )  
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دورهةةا فةةي الحصةةول علةةى المعلومةةات المتعلقةةة بالموضةةوعات 

األخرى المطروحة. وهذا أمر متوقع، فالقضايا االجتماعيةة أكثةر   

 اعةةل والتواصةل الشخصةةي بةةين األفةةراد ، التصةاقًا بوسةةائل التف 

ماعية التي يمكن أن يهتم بهةا  ويتضح من هذا أن القضايا االجت

الطلبة هي بصورة خاصة األحداا واألخبار والوقائع االجتماعية 

اليوميةةة ال الثقافةةة االجتماعيةةة أو الفكةةر االجتمةةاعي أو تحليةةل   

فالكتةاب ال يمثةل إال    ، الواقع االجتمةاعي ممةا يوجةد فةي الكتةب     

%( فقةةةط كوسةةةيلة للحصةةةول علةةةى المعلومةةةات    4.9نسةةةبة )

ويلي التواصل الشخصي في هذا المجال التلفزيون  االجتماعية.

ريةةة تعةةالج %( إذ تقةةدم القنةةوات التلفزيونيةةة بةةرامج حوا 17.8)

%( فتأتي في المرتبة 12.5والجريدة ) ظواهر وقضايا اجتماعية ،

%( في المرتبة الرابعة ويسبق 10.2)اإلنترنت  لحظ أنالثالث. وي

أصةبح  اإلنترنت  ك أن%( وال ش7.9( واإلذاعة )8.9بذلك المجلة )

كترونةةي وغةةرف تواصةةل اجتمةةاعي مةةن خةةالل البريةةد اإلوسةةيلة 

ومةةن المتوقةع أن ينمةو هةةذا الةدور مةةع    ، المحادثةات والمةدونات   

إذ تخصةص الجرائةد صةفحات لألخبةار      ،اإلنترنت  ازدياد انتشار

االجتماعيةةةة فهنةةةاك صةةةحف أسةةةبوعية تحتةةةل فيهةةةا األخبةةةار    

 االجتماعية مساحة واسعة منها.
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 المعلومات الرياضية

فمةةن الطبيعةةي أن تكةةون     المعلومةةات الرياضةةية  أمةةا  -

%( 34.3الوسيلتان المفضلتان للحصول عليها فةي التلفزيةون، )  

باإلضةةةافة إلةةةى وجةةةود عةةةدد كبيةةةر مةةةن  ، %( 30.2والجريةةةدة )

مثةل الجزيةرة الرياضةية    الفضائيات المتخصصة فةي الرياضةية   

 بةةار الرياضةةة ، ان متابعةةات يوميةةة ألخ فهمةةا تقةةدم  وغيرهةةا ،

وتخصص الجرائد صفحات خاصة للرياضة، الذي يقةدم األخبةار   

ن البةةةرامج التلفزيونيةةةة الرئيسةةةية فةةةي التلفزيةةةون فضةةةاًل عةةة

ويلةةي هاتةةان الوسةةيلتان مةةع فةةارق كبيةةر: فاإلذاعةةة الرياضةةية ، 

 %( 6.5) اإلنترنت%( و7.3)

 

 المعلومات العلمية

األول هةو   مجالهةا  المعلومات العلميةة وفي المقابل ف ن  -

يلعةب كةذلك دورًا   اإلنترنةت   %(. إال أن31.9الكتاب المتخصص )

 ومةن الواضةح أن   %( ،20.2الل المواقع ذات العالقة )هامًا من خ

 صةةار يمثةةل وسةةيلة سةةهلة وسةةريعة للحصةةول علةةى   اإلنترنةةت 

%(، 11.0يلي هاتان الوسيلتان التلفزيةون )  المعلومات العلمية ،

%( وهةةي تبقةةى نسةةبًا محةةدودة  7.5ثةةم النةةدوات والمحاضةةرات )

وعلةى الةرغم مةن أن الكثيةر مةن       ، اإلنترنتمقارنة مع الكتاب و

القنوات يعرض برامج علمية وحوارات فكريةة إال أن التلفزيةون   

 ،سياسةية فةي المقةام األول   ال لتلقي األخبةار يبقى وسيلة ترفيه 
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والتعرض للبرامج العلمية والفكرية فيه يبقةى محةددًا بخيةارات    

ة نفسها وتوقيتهةا، وال يةتحكم المتلقةي بظةروف التعةرض      القنا

 اإلنترنةةةتيةةةة وفقةةةًا لحاجاتةةةه. أمةةةا الكتةةةاب و اإلعالمللوسةةةيلة 

سةةتعمالهما حسةةب حاجتةةه مةةن حيةةث    فيسةةتطيع أن يةةتحكم با 

 الموضوع والتوقيت.

 

 المعلومات األدبية

يةًا بحةال المعلومةات    شبيه جزئ المعلومات األدبيةوحال  -

ب هةو الوسةيلة المفضةلة األولةى للحصةول      ن الكتةا العلمية. إذ إ

%( وليس من المتوقع أن يكون التلفزيون أو 46.2عليها بنسبة )

اإلذاعة وسيلة هامة منافسة فةي هةذا المجةال. فةاألدب يةرتبط      

اإلنترنةت   بينما يلعةب  المادة المقروءة في المقام األول ، ولكنب

ل هةذا الةدور   لعب مثا ال تدورًا بارزًا في المعلومات العلمية ف نه

%( على الةرغم  7.3حيث ال تتجاوز النسبة )، في القضايا األدبية 

ولكةن   ع األدبيةة، وهةذا أمةر طبيعةي متوقةع ،     من انتشار المواقة 

فهةي تحتةل    ، يجدر التساؤل عن دور الجريةدة فةي هةذا المجةال    

المرتبةةة الثانيةةة بعةةد الكتةةاب بفةةارق كبيةةر جةةدًا، إذ تبلةةت نسةةبة  

مع العلم أن الجريدة تتضمن فةي العةادة   %( هذا 10.2تفضيلها )

 ،ملحقًا أدبيًا يعةرض نصوصةًا أدبيةة متنوعةة ومتابعةات نقديةة      

فلماذا تتةأخر الجريةدة    ،ونحو ذلك على صعيد يومي أو أسبوعي

على الكتاب بذلك الفارق الواسعل يمكن أن نفترض هنةا أسةبابًا   
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ألدبيةة  ختيةار المةادة ا  ظاهرة. منهةا أن القةارئ، ال يملةك ا   لهذه ال

التي يرغب بها في الجريدة. أما الكتب األدبية فيستطيع الطالب 

ومةةا يتوافةةق مةةع رغباتةةه وحاجاتةةه   ،أن يختةةار مةةا يناسةةبه منهةةا 

 ،أو روايةة معينةة   ،وميوله وثقافته، كأن يختار ديوان شعر معين

أمةا الملحةق األدبةي     رضي ذوقه وإهتماماته ، أو دراسة معينة ت

ويشةتمل   اد وفقةًا لمعةايير التحريةر ،   رض المةو في الجريدة فيعة 

واسةةعة مةةن األعمةةال األدبيةةة  ةسةةوق الكتةةب األدبيةةة علةةى وفةةر

المتنوعة التي ترضي أذواقةًا مةن النةا  متفاوتةة فةي مسةتوى       

ثقافتهةةا األدبيةةة وتةةذوقها الجماليةةة، فهنةةاك الشةةعر البسةةيط      

المباشر والشعر الحديث المعقد، وهناك الرواية الممتعة التي ال 

فةي   ج إلى جهد ذهني كبير، وهناك الروايةة األكثةر تعقيةداً   تحتا

أمةةا المالحةةق األدبيةةة فةةي  بنيتهةةا السةةردية، وقةةس علةةى ذلةةك ،

الصحف فتميل في جملتها إلى مخاطبة النخبة الثقافية واألدبية 

وال يتسةةع  القةةراء ،بنصةةوص ومتابعةةات نقديةةة ال تجةةذب عامةةة  

ردية الكبيةرة. ومةن   الملحق األدبي للرواية أيضةًا ولألعمةال السة   

أن األشكال السردية تحظى بجمهور أوسع من جمهةور   فالمعرو

الدراسات النقدية المتخصصة فةي الوقةت الحاضةر،    من الشعر و

، وألنهةا تسةمح   والتشةويق  لما تنطوي عليه من عنصر الحكايةة 

 بمستويات مختلفة من القراءة والتأويل والتذوق.
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 المعلومات الفنية

، فالوسيلتان األولويتةان للحصةول   فنيةالمعلومات الأما  -

% ثةم  23.9% والمجلةة  26.9عليها حسب النتائج هما التلفزيون 

، %9.4اإلنترنةت   ، ثةم %10.7ا بفةارق كبيةر   متأتي اإلذاعة بعده

أما تقدم التلفزيون والمجلةة بنسةب عاليةة،     % ،8.7الجريدة ثم 

يةة  فألنهما يوفران القةدر األكبةر مةن المتابعةات والعةروض الفن     

من وعلى الرغم  ، بطريقة تعتمدان على الصورة بشكل رئيسي

أن اإلذاعة والجريدة تقدمان متابعات فنية يومية تقريبًا، ف نهما 

ال ينافسان التلفزيةون. وهةذا طبيعةي إذا تةذكرنا أن التلفزيةون      

معية مةثاًل  أكثر جاذبية من الوسيلة السة  ةعمسمو وسيلة مرئية

ي المجةاالت الفنيةة بصةورة خاصةة،     وفة  )اإلذاعة( بصورة عامة ،

حيث يحب المشاهد أن يرى فنانيه المفضلين بالصورة. يلضةاف  

إلى ذلك أن التلفزيون ال يقدم فقط برامج متابعات وأخبةار فةي   

ال يتةوافر   التةي المجال الفني، بل يعرض أعمااًل فنيةة كالةدراما   

أمةةا المجلةةة، فثمةةة الكثيةةر مةةن المجةةالت    مثلهةةا فةةي اإلذاعةةة ، 

متخصصةةة فةةي المجةةاالت الفنيةةة، كمةةا أن مجةةالت المنوعةةات   ال

تجذب القارئ من خالل المساحة الواسعة التي تخصصةها للفةن   

وهةذا ال يتةوفر بةنفس     لفنانين وأخبةارهم واللقةاءات معهةم ،   وا

القدر في الجريدة اليومية التي تفةرد صةفحة أو أقةل للفةن فةي      

 معظم األحيان.
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فةةي مجةةال ل مصةةدرًا هامةةًا ال يمثةةاإلنترنةةت  ولكةةن الالفةةت أن

، علةةى الةةرغم مةةن أنةةه البحةةثحسةةب نتةةائج المعلومةةات الفنيةةة 

وربمةا كةان    مواقع كثيةرة ذات عالقةة بالموضةوع ،    يشتمل على

تفسير ذلك أن الوصةول إلةى هةذه المعلومةات يرجةع إلةى إرادة       

يةة التةي   مسبقة من الشخص وبحث مقصود عن المعلومةة الفن 

يعّرضةه لهةذه المعلومةات مةن خةالل      أما التلفزيةون، ف  يريدها ، 

ودون أن ، البةةرامج الترفيهيةةة دون قصةةد مسةةبق مةةن المشةةاهد 

 يكون له دور في تحديد الموضوع.

ومن ثم يتبين لنا أن المعلومات الفنيةة التةي يهةتم بهةا      -

الطلبة هةي مةن نةوع المعلومةات واألخبةار والمتابعةات العاديةة        

ي توجةد  عمقة والعامة التاليومية، ال من نوع الثقافة الفنية المت

ولةةذلك فةة ن نسةةبة تفضةةيل   فةةي الكتةةاب الجةةاد والمتخصةةص ، 

 %.6.3الكتاب في هذا المجال ال تتجاوز 

 االهتمامات الشخصية

أخيرًا فة ن أهةم الوسةائل للحصةول علةى معلومةات ذات عالقةة        

 :حسب الترتيب التالي ( هيهتمامات الشخصيةباال)

 

 26.5                                      اإلنترنت% 

 18.1                االتصال بين األشخاص % 

 16.6                                    التلفزيون% 

 10.7                        الكتاب الخارجي% 

 7.5                              الجريدة% 
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ن الشخص يختار بقدر كبير فأمر مفهوم، إذ إاإلنترنت  أما تفوق

لموقع الذي يوفر له معلومات تعنيه بصفة شخصية في ظةرف  ا

ويعةين علةى ذلةك وجةود      محدد، وفق رغبته أو حاجة خاصة بةه، 

اإلنترنت  التنوع الواسع للمصادر والمواقع وأنواع المعلومات في

اجتماعية أو علميةة   سواء كانت القضايا سياسية أو اقتصادية أو

ن يسةةأل يح للطالةةب أن طبيعةةة التفاعليةةة تتةة أو شخصةةية ، إذ إ

وخصوصةةًا إذا كةةان يجيةةد  ،جديةةدةويتلقةةى اإلجابةةة فةةي مواقةةع  

بفارق واضةح  اإلنترنت  اإلنجليزية، ولكن يلفت النظر هنا تقدم

وذلك على الةرغم مةن أن    %(8.1عن "االتصال بين األشخاص" )

هتمامةةات الشخصةةية" يفتةةرض بحكةةم طبيعتةةه أن  موضةةوع "اال

 ي دورًا متقدمًا فيه.يلعب التواصل الشخصي االجتماع

مساحة بديلة من  تقد وفراإلنترنت  شبكةولكن نتذكر هنا أن  

  roomsاالجتماعي مةن خةالل غةرف الحةوار    والتفاعل الشخصي 

chat  والتبادل الحواري بين األشخاص وعبر المدونات ،Blogs  ،

هنا وجهًا لوجه على الرغم من أن التفاعل  االتصال وإن لم يكن

مكانية التحاور بالصورة أيضًا بوجود كاميرا يوفر إ اإلنترنت عبر

رقمية خاصة. وصةحيح أن التفاعةل المباشةر )وجهةًا لوجةه( فةي       

مواقف التفاعل االجتماعي اليومي ينطوي على قيمة اجتماعيةة  

 ، لكةةن التواصةةل عبةةراإلنترنةةتال يعةةوض عنهةةا التواصةةل عبةةر  

يسةمح   فهةو  ،يوفر في المقابل بعض المزايةا الخاصةة  اإلنترنت 
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بتوسيع دائرة التواصل بين أشخاص تباعةد بيةنهم المسةافات،    

وبكلفة أقل من المكالمات الهاتفيةة، مةع مةا يالبةس المكالمةات      

بالتواصةل  اإلنترنةت   من محددات وقيود اجتماعية. كمةا يسةمح  

أشخاص ال تجمع بينهم بالضرورة عالقةات قرابةة ومعرفةة    بين 

نتمةون إلةى مجتمعةات    سابقة، بل يمكن أن يكونوا مجهولين وي

 وثقافات مختلفة. 

مكةن أن  هتمامةات الشخصةية" ي  يضاف إلى ذلك أن موضةوع "اال 

نطةةوي علةةى قةةدر مةةن الخصوصةةية الذاتيةةة التةةي تتوافةةق مةةع  ي

فقةد   يدًا عن تدخل اآلخةرين أو رقةابتهم ،  بعاإلنترنت  استخدام

يبحث الشخص فيه عن معلومات ال يرغب في أن يطّلع اآلخرون 

بيعتهةا المحرجةة أو الحساسةة ، ومةن     ه بها نظرًا لطعلى اهتمام

يمكن أن يجةد الشةخص قةدرًا أكبةر مةن الحريةة فةي        جهة أخرى 

اإلنترنةت   التواصل مع شخص ما يرغب في التواصل معةه عبةر  

مقارنًة بالتواصل المباشر وجهًا لوجه، تخففًا مةن بعةض الحةرج    

ي مثاًل الذي يمكن أن يالبس التواصل المباشر، كالتعبير العاطف

 أو كشف جوانب شخصية تتسم ببعض الحساسية والخصوصية.

 

 مالحظات عامة:- 

تلعب الجريدة أهم أدوارها في القضايا السياسية والرياضية  .1

 الجارية ويتدنى في المجاالت األخرى.
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يزداد دور الكتاب في القضايا الدينية، والعلمية ويتدنى فيمةا   .2

 عدا ذلك.

 كل المجاالت.اإلذاعة محدودة الدور في  .3

يزداد دور المجلة في المواضيع الفنية بصورة عامة، ويتدنى  .4

 فيما عدا ذلك.

يلعب التلفزيون دورًا هامًا في معظم الموضةوعات: الدينيةة،    .5

، والرياضية، والفنية. ويلعب دورًا هامًا االقتصاديةوالسياسية، و

ولكن أقل في الموضوعات االجتماعية واالهتمامات الشخصةية،  

دورًا أقل في الموضوعات العلمية، ودورًا محدودًا متدنيًا في ثم 

 %(.5.7القضايا األدبية )

فةةةي قضةةةايا االهتمامةةةات الشخصةةةية  اإلنترنةةةت  يةةةزداد دور .6

%(، ويتةةةدنى بصةةةورة  20.2%(، ثةةةم القضةةةايا العلميةةةة )  26.5)

 ملحوظة فيما عدا ذلك.

ي أما وسيلة االتصال بين األشخاص فال تلعب دورًا هامًا إال ف .7

%( يليهةةةا االهتمامةةةات الشخصةةةية 26.6القضةةةايا االجتماعيةةةة )

 %( ودورها شديد التدنى وهامشي في المجاالت األخرى.18.1)

فةي كةل المجةاالت،     أما الندوات والمحاضةرات فةدورها متةدن     .8

))المجةةال الةةديني(( بنسةةبة ال تتجةةاوز  المجةةال العلمةةيوأعالهةا  

(12.4.)% 
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الثثلا المحور : 

لى استخدامات الطالب لوسائل اإلتصال التعرف ع

 المختلفة

 

ترى أنك تسةتخدمها   االتصاليةالسؤال الخامس: أي الوسائل 

 -:(5انظر جدول رقم  )  أكثر من غيرها

 

إذا كان السةؤال الرابةع يستكشةف دور الوسةائل االتصةالية فةي       

الحصول على المعلومات في مجاالت مختلفة، ف ن هذا السةؤال  

 لفة.يستطلع استخدامات وسائل االتصال ألهداف وأغراض مخت

%، الحصول على معلومات ذات 17.5النقاش مع اآلخرينالكتاب: 

 %.33.4%، توسيع اآلفاق الثقافية30.1فائدة علمية تطبيقية

%، الحصول على معلومةات  22.1النقاش مع اآلخرينالتلفزيون  

 %.13.0%، توسيع اآلفاق الثقافية14.6ذات فائدة علميةتطبيقية

، الحصةول علةى معلومةات    %17.8النقاش مع اآلخةرين اإلنترنت 

%، توسةةةةةيع اآلفةةةةةاق  28.0ذات فائةةةةةدة علميةةةةةة تطبيقيةةةةةة  

 .%21.7الثقافية

%، الحصةول  18.5النقاش مةع اآلخةرين  االتصال بين األشخاص 

%، توسةيع اآلفةاق   4.5على معلومات ذات فائدة علمية تطبيقيةة 

 %،4الثقافية
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%،  22.1حسب الترتيةب التةالي: التلفزيةون   النقاش مع اآلخرين 

 %.17.5%، الكتاب17.8%، اإلنترنت18.5ال بين األشخاصاالتص

حسةب  الحصول علةى معلومةات ذات فائةدة علميةة تطبيقيةة      

%، 28.0%، اإلنترنةةةةةةةت 30.1الترتيةةةةةةةب التةةةةةةةالي: الكتةةةةةةةاب

 %.4.5%، االتصال بين األشخاص14.6التلفزيون

%،  33.4حسةب الترتيةب التةالي الكتةاب    توسيع اآلفاق الثقافية 

 %.4%، االتصال بين األشخاص13.0فزيون%، التل21.7اإلنترنت

 

 
 استخدامات وسائل االتصال 5جدول رقم 

5  

 الجريده

 

 االذاعة

الكتةةاب  

 الخارجي 

 

 المجلة

نقةةةةاش 

مةةةةةةةةةع 

 االخرين

 16 16 41 106 العدد

% 11.0% 4.3% 1.7% 1.7% 

افةةةةةةةاق 

 ثقافية

 37 37 33 106 العدد

% 11.0% 3.4% 3.8% 3.8% 

متابعةةةة 

 اخبار

 9 9 156 264 العدد

% 27.4% 16.2% 0.9% 0.9% 

استراحة 

 دراسية

 60 60 106 37 العدد

% 3.8% 11.0% 6.2% 6.2% 

فائةةةةةدة 

 علمية

 30 30 21 39 العدد

% 4.0% 2.2% 3.1% 3.1% 
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 استخدامات وسائل االتصال 5جدول رقم  تابع

   

 التلفزيون

 

 االنترنت

االتصةال   

بةةةةةةةةةين 

 االشخاص

نةةةةةةدوات  

 راتومحاض

نقةةةةاش 

مةةةةةةةةةع 

 االخرين

 25 178 171 213 العدد

% 22.1% 17.8% 18.5% 2.6% 

افةةةةةةةاق 

 ثقافية

 39 39 209 125 العدد

% 13.0% 21.7% 4.0% 4.0% 

متابعةةةة 

 اخبار

 3 9 46 395 العدد

% 41.0% 4.8% 0.9% 0.3% 

استراحة 

 دراسية

 4 78 155 424 العدد

% 44.0% 16.1% 8.1% 0.4% 

فائةةةةةدة 

 ةعلمي

 70 45 270 141 العدد

% 14.6% 28.0% 4.7% 7.3% 

 

 :مالحظات واستنتاجات- 

 

مةةن المالحةةظ أن التلفزيةةون يحتةةل المرتبةةة األولةةى فةةي  

يليه االتصةال بةين    ،%22.1وسيلة )النقاش مع اآلخرين( بنسبة 
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وأخيرًا النةدوات والمحاضةرات بنسةبة     ،%18.5األشخاص بنسبة 

2.6.% 

ن الكتاب الخارجي يحتل المرتبة األولى في ومن المالحظ أيضًا أ

بنسةبة  اإلنترنةت   يليةه  ،%33.4وسيلة )اآلفاق الثقافية( بنسةبة  

 %.3.4وأخيرًا اإلذاعة بنسبة  ،21.7%

ومةةن المالحةةظ أيضةةًا أن التلفزيةةون يحتةةل المرتبةةة األولةةى فةةي 

يليةةه الجريةةدة بنسةةبة   ،%41وسةةيلة )متابعةةة األخبةةار( بنسةةبة   

 %.0.3ندوات والمحاضرات بنسبة وأخيرًا ال ،27.4%

ومةةن المالحةةظ أيضةةًا أن التلفزيةةون يحتةةل المرتبةةة األولةةى فةةي 

بنسبة اإلنترنت  يليه ،%44وسيلة )االستراحة الدراسية( بنسبة 

 %.0.4وأخيرًا الندوات والمحاضرات بنسبة  ،16.1%

ومن المالحظ أيضةًا أن الكتةاب الخةارجي يحتةل المرتبةة       

 يليةه  ،%30.1)الفائةدة العلميةة( بنسةبة    تحقةق  وسةيلة  كاألولى 

 %.2.2وأخيرًا اإلذاعة بنسبة  ،%28بنسبة اإلنترنت 

 ،%(22.1التلفزيةةةون ) أنفةةةي مجمةةةل االسةةةتخدامات   نالحةةةظ 

تحظةى   ،%(17.8)اإلنترنةت   ،%(18.5واالتصال بين األشةخاص ) 

فةةي اإلنترنةةت  ى. إال أن التلفزيةةون يتفةةوق علةةيبالنسةةب الكبةةر

%( 22.1علومات للنقاش مةع اآلخةرين" )  غرض "الحصول على م

 إلنترنةةت، ويتفةةوق بقةةدر كبيةةر فةةي غةةرض    %( ل17.8مقابةةل )

 "متابعة األخبار". 
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%(، 4.8)اإلنترنةت   %( مقابةل 41.0كما هةو متوقةع التلفزيةون )   و

 نسةةبة تبلةةت وكةةذلك فةةي غةةرض "أخةةذ اسةةتراحة مةةن الدراسةةة" 

 ق%(، بينمةةا يتفةةو 16.1)اإلنترنةةت  %( مقابةةل44.0التلفزيةةون )

%( همةا "توسةيع   33.4علةى التلفزيةون فةي غرضةين )    اإلنترنةت  

بنسةةبة المرتبةةة الثانيةةة  اإلنترنةةت  اآلفةةاق الثقافيةةة" إذ يحتةةل 

%( للتلفزيةون.  وهنةا يتضةح    13.0%( بعد الكتاب مقابةل ) 21.7)

أهميةة الكتةةاب كمصةدر أساسةةي لتوسةةيع اآلفةاق الثقافيةةة لةةدى    

رى. وغةةرض األخةة االتصةةاليةالطلبةةة وتفوقةةه علةةى الوسةةائل    

بلغةةت "الحصةةول علةةى معلومةةات ذات فائةةدة علميةةة تطبيقيةةة"  

%( للتلفزيةةون 14.6) نسةةبة  نترنةةت مقابةةل إل%( ل28.0)نسةةبة 

كمصدر للمعلومات الثقافية والعلمية، وهذا يتوافةق مةع بعةض    

يتقةدم  اإلنترنةت   نتائج السؤال السابق )الرابع( حيةث وجةدنا أن  

 مية.على التلفزيون كمصدر للمعلومات العل

 

أما الكتاب فيزداد دوره في ثالثةة اسةتخدامات: "الحصةول علةى     

%( و "توسةةيع اآلفةةاق  17.5معلومةةات للنقةةاش مةةع اآلخةةرين" )   

%( و "الحصول على معلومات ذات فائدة علميةة  33.4الثقافية" )

%(. وهةةو أمةةر طبيعةةي إذ يقتةةرن الكتةةاب بهةةذه 30.1تطبيقيةةة" )

يتفوقان عليه في الوظيفة  اإلنترنتأن التلفزيون و ، إالالوظائف

علةى  اإلنترنةت   األولى "معلومات للنقاش مع اآلخرين"، ويتقةدم 

الكتاب قلياًل جدًا في وظيفة "الحصول على معلومات ذات فائدة 
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علمية تطبيقية". وقد يعود ذلك إلى أن التعرض للتلفزيون يتم 

بحيةةث أصةةبحت القضةةايا والمةةواد التةةي  ، بشةةكل مكثةةف ودائةةم 

ًا مةن الخلفيةة المعلوماتيةة المشةتركة بةين أفةراد       يعرضها جةزء 

المجتمةةع، وهةةذا ال ينطبةةق علةةى الكتةةاب، فيبقةةى الكتةةاب أكثةةر  

يمكةن تفسةير    رفة الثقافية ذات الطابع النخبوي ،ارتباطًا بالمع

كةون األول أكثةر تةوفرًا لعامةة     اإلنترنةت   تقدم التلفزيةون علةى  

لفزيةون بقةدر   النا  من الثةاني. بينمةا يتفةوق الكتةاب علةى الت     

بقةةدر أقةةل فةةي االسةةتخدام المتعلةةق بةةة  اإلنترنةةت  كبيةةر وعلةةى

 "توسيع اآلفاق الثقافية".

الجريدة واإلذاعة والمجلةة  وهي :  أما وسائل االتصال األخرى -

فال تلعةب دورًا هامةًا فةي تحقيةق هةذه      ، والندوات والمحاضرات 

 األغراض جميعًا.فنسب اختيارها متدنية فيها جميعًا.

فةال يلعةب دورًا واضةحًا إال فةي     ، تصال بةين األشةخاص   أما اال -

اسةةتخدام واحةةد وهةةو "الحصةةول علةةى معلومةةات للنقةةاش مةةع     

 %."18.5اآلخرين" بنسبة 
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.انظةر جةدول    الوسيلة األفضل لمتابعة موضوعات معينة (

 (7رقم 

السؤال السابع: أي الوسائل تفضلها أكثر من غيرها لمتابعةة  

 ةالموضوعات التالي

 

 الوسيلة األفضل لمتابعة موضوعات معينة 7جدول رقم 

 االنترنت التلفزيون المجلة الكتاب اإلذاعة الجريدة  

التحلةةةيالت 

 السياسية

 25 287 9 44 116 397 العدد

% 41.2% 12.0% 4.6% 0.9% 29.8% 2.6% 

 الفنية
 43 212 347 35 154 73 العدد

% 7.6% 16.0% 3.6% 36.0% 22.0% 4.5% 

 الدينية
 42 216 18 370 167 47 العدد

% 4.9% 17.3% 38.4% 1.9% 22.4% 4.4% 

 االدبية
 34 75 51 489 66 119 العدد

% 12.4% 6.9% 50.8% 5.3% 7.8% 3.5% 

 االقتصادية
 34 245 25 59 79 394 العدد

% 40.9% 8.2% 6.1% 2.6% 25.4% 3.5% 

 العلمية
 139 188 47 376 51 60 العدد

% 6.2% 5.3% 39.0% 4.9% 19.5% 14.4% 

 الترفيهية
 125 393 152 30 117 63 العدد

% 6.5% 12.1% 3.1% 15.8% 40.8% 13.0% 

 االخبار
 36 294 19 17 173 328 العدد

% 34.1% 18.0% 1.8% 2.0% 30.5% 3.7% 
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)التحليالت السياسية( من المالحظ أن الوسيلة األفضل لمتابعة 

 ،%29.8% يليهةةا التلفزيةةون بنسةةبة  41.2دة بنسةةبة هةةي الجريةة

 %.2.6بنسبة اإلنترنت  وأخيرًا ،%12بنسبة إلذاعةا

هي  )األخبار الفنية(ومن المالحظ أن الوسيلة األفضل لمتابعة 

اإلذاعة بنسبة  ،%22يليها التلفزيون بنسبة  ،%36المجلة بنسبة 

 %3.6وأخيرًا الكتاب بنسبة ،%7.6الجريدة بنسبة ،16%

 )المواضيع الدينية(ومن المالحظ أن الوسيلة األفضل لمتابعة 

 ،%22.4يليهةةا التلفزيةةون بنسةةبة   ،%38.4هةةي الكتةةاب بنسةةبة  

 %.4.4بنسبة اإلنترنت  وأخيرًا ،%17.3اإلذاعة بنسبة

)األخبةةار ومةةن المالحةةظ أيضةةًا أن الوسةةيلة األفضةةل لمتابعةةة    

لفزيون بنسبة % يليها الت40.9هي الجريدة بنسبة  (االقتصادية

 %.2.6وأخيرًا المجلة بنسبة  ،%8.2اإلذاعة بنسبة ،25.4%

هةةو الكتةةاب )المواضةةيع العلميةةة( والوسةةيلة األفضةةل لمتابعةةة 

بنسةبة  اإلنترنةت   ،%19.5يليةه التلفزيةون بنسةبة     ،%39بنسبة 

 %.4.9وأخيرًا المجلة بنسبة  ،14.4%

لتلفزيون هو ا)المواضيع الترفيهية( والوسيلة األفضل لمتابعة 

اإلنترنةةةةت  يليةةةةه  ،%15.8المجلةةةةة بنسةةةةبة   ،%40.8بنسةةةةبة 

 %.3.1وأخيرًا الكتاب بنسبة   ،%13بنسبة

 ،%34.1هو الجريدة بنسبة  )األخبار(والوسيلة األفضل لمتابعة 

 ايليهة  ،%18يليه االذاعة بنسةبة   ،%30.5التلفزيون بنسبة  ايليه

 %.1.8وأخيرًا الكتاب بنسبة   ،%3.7بنسبةاإلنترنت 



101 

 

يتوافق هذا السؤال إلى حد كبيةر مةع السةؤال الرابةع، وإن كةان      

 يشتمل على عدد أكبر من المجاالت أو المواضيع.

وإذا قارنا بين نتائج السؤالين في الموضوعات المتكررة نجةد   -

 توافقًا عامًا:

    فالجريدة والتلفزيون هما أهم وسيلتين فةي الموضةوعات

 السياسية.

 ما األهم في الموضوعات الفنية.والمجلة والتلفزيون ه 

 .والكتاب والتلفزيون هما األهم في الموضوعات الدينية 

  الجريةةدة  باألهميةةة القصةةوى فةةي الموضةةوعات    وتنفةةرد

 .االقتصادية

الموضةةوعات  اختيةةاره لمتابعةةة  الكتةةاب هةةو األول فةةي موقةةع و

اإلنترنةةةت  %( يليةةةه19.5%( يليةةةه التلفزيةةةون )39.0) العلميةةةة

ولكةةن هنةةا ، ي نتةةائج بةةين السةةؤال والسةةابع  %( وهةةذا فةة14.4)

فبينمةا   نتيجة بين السؤال الرابةع والسةابع ،  اختالف جزئي في ال

تتفق النتيجة فيها حةول تفةوق الكتةاب، ف نهمةا يختلفةان حةول       

ن نتيجةة السةؤال الرابةع حةول     إذ إ اإلنترنةت ترتيب التلفزيةون و 

رنةت  اإلنت الوسيلة المفضلة للحصول علةى المعلومةات العلميةة   

علةةى التلفزيةةون تتوفةةق % )المرتبةةة الثانيةةة بعةةد الكتةةاب( 20.2

%( )المرتبة الثالثة(. أما هنا في السؤال السةابع، فيتقةدم   11.0)

%(، بينمةا  19.5التلفزيون ليحتةل المرتبةة الثانيةة بعةد الكتةاب )     

خةةةتالف %(. وهةةةذا اال14.4لمرتبةةةة الثالثةةةة )ااإلنترنةةةت  يحتةةةل
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السبب أن الصيغة فةي السةؤال   يستدعي التوقف والتساؤل هل 

الرابع هي "المعلومات العلمية" بينمةا تةرد فةي السةؤال السةابع      

بصيغة "الموضوعات العلمية"ل وإذا كان كذلك فيفهم أن طلبةة  

العينةةة قةةد فرقةةوا فةةي الداللةةة بةةين "المعلومةةات العلميةةة" و       

"الموضوعات العلمية" بحيث فهةم مةن األول مجةرد المعلومةات     

ا يتضمن معنى الصيغة الثانية معالجات وتحليالت الخالصة بينم

ومناقشةةةات لقضةةةايا وظةةةواهر علميةةةة علةةةى غةةةرار البةةةرامج     

التلفزيونيةة الوثائقيةةة التةي تتنةةاول موضةةوعًا علميةًا عامةةًا مةةن    

وهةةذا  ال نسةةتطيع هنةةا إال طةةرح االفتةةراض ، جوانبةةه المخلتفةةة

 التفريق بين المفهومين هو ما عناه الباحثان.

فتظهر النتائج هنا تفةوق الجريةدة    عات االجتماعيةالموضوأما 

وهنا أيضًا تتفق  ،%22.3يليها التلفزيون بفارق بسيط ، % 23.6

نتائج السؤالين الرابةع والسةابع، فةي تقةدم هةاتين الوسةيلتين       

على الوسائل التقنية األخرى، علمًا بأن السؤال الرابةع يتضةمن   

"االتصةةال بةةين  خيةةارًا ال يةةرد هنةةا فةةي السةةؤال السةةابع وهةةو     

حيث جاء في المرتبة األولى هناك. ونالحةظ أيضةًا   ، األشخاص" 

أنةةه بينمةةا تتقةةدم الجريةةدة علةةى التلفزيةةون قلةةياًل فةةي السةةؤال 

السابع هذا، ف ن الصورة تةنعكس فةي نتةائج السةؤال الرابةع إذ      

يتقدم التلفزيون قليالًً على الجريدة في المعلومات االجتماعية، 

% للجريدة. هل 4.0% مقابل 26.4للتلفزيون حيث جاءت النسبة 

السبب في هذا االختالف المحدود أن السؤال الرابةع قةد تضةمن    
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الوسةائل،  خيار "االتصال بين األشخاص" الذي تقةدم علةى كةل    

% بينما لم يرد في 30.4ضمنها التلفزيون والجريدة بنسبة ومن 

ي واصل الشخصي فالسؤال السابعل قد يعني هذا أن وسيلة الت

تصةةةالية للحصةةةول علةةةى المعلومةةةات  حةةةال طرحهةةةا وسةةةيلة ا 

أكثةر ممةا تأخةد مةن رصةيد      االجتماعية تأخذ من رصيد الجريدة 

أما إذا لم يحسب حساب التواصل الشخصةي "ودوره   التلفزيون ،

في هذا المجال" ف ن الجريدة تتقدم على التلفزيةون قلةياًل فةي    

ى الفةةرق وعلةةى كةةل حةةال يبقةة  ، الموضةةوع االجتمةةاعي تحديةةدًا

ضةةئياًل بةةين الجريةةدة والتلفزيةةون فةةي الحةةالين، أي فةةي نتيجةةة  

 السؤالين الرابع والسابع بصدد الموضوع االجتماعي.

أما الموضووعات التي وردت في السؤال السةابع، ولةم تةرد فةي     

 -السؤال الرابع فهي التالية:

  حيةث يتقةدم التلفزيةون علةى كةل       :الموضوعات الترفيهيةة

 ،%38.5اإلنترنةت   ا% يليه40.8ى بفرق كبير جدًا الوسائل األخر

والنتيجة طبيعية ومتوقعة فال وسيلة تنةافس اإلذاعةة المرئيةة    

 في الموضوعات الترفيهية.

 :والجريةدة   ،%30.5من الطبيعي أن يتقدم التلفزيون  األخبار

كمصدرين لألخبار. وهةذه النتيجةة تتوافةق مةع نتيجةة       ،34.1%

% 29.8فةةي السةةؤال نفسةةه التلفزيةةون  "التحلةةيالت السياسةةية" 

% للعالقةةة الواضةةحة بةةين األخبةةار والتحلةةيالت    41.2والجريةةدة 

 السياسية.
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 :هنا تبرز المجلة بوصةفها الوسةيلة األولةى     الموضة واألزياء

% بينمةةةا 27.9يليهةةةا التلفزيةةةون  ،%42.3فةةةي هةةةذا الموضةةةوع 

 يتضاءل دور الوسائل األخرى.

 يليةه الكتةاب   28.7لة األولةى  التلفزيون هةو الوسةي   :لصحةا %

% بفةةةارق 13.1% تليهةةةا المجلةةةة 12.8%، وتليةةةه الجريةةةدة 18.3

 ضئيل.
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 :ابعرالمحور ال

التعرف على دور وسائل االتصال كمصدر لثقافة الطالب 

الجامعي ونوعية المعارف التي يهتم بها ويحصل عليها 

 أسئلة ( 7)من الوسائل المختلفة 

 

 (8سؤال  ) ل خارجيًا قرأت خالل األشهر الستة الماضية كم كتابًا .1

 (9سؤال  )ل ما  نوع موضوعات الكتب التي تقوم عادة بقراءتها .2

 )ل فةي تحصةيلك الدراسةي    اإلعةالم هل تستفيد مةن معلومةات    .3

 (17سؤال 

ن تةةتم مناقشةةات حةةول احةةداا هةةل يحةةدا  داخةةل المحاضةةرة  أ .4

 (18سؤال  )للها اإلعالمتعرضت وسائل 

التالية فضةل فةي أدائةك)     اإلعالمشعر بأن إلحدى وسائل هل ت .5

تحصةةيلك( الجةةامعي الجريةةدةج اإلذاعةةةج الكتةةاب الخةةارجيج   

 (19سؤال  )لاإلنترنت  المجلةج التلفزيونج

اذا مةةا طرحةةت داخةةل المحاضةةرة موضةةوعات حةةول مةةا تناقلتةةه    .6

سةؤال   ) ل، ف لى أي مدى تشارك في المناقشةة    اإلعالموسائل 

20) 

ى أي مدى تشعر أنةك مةدين بثقافتةك لوسةائل االتصةال      بّين إل .7

الجريةةةدة اإلذاعةةةةج الكتةةةاب الخةةةارجيج المجلةةةةج   : التاليةةةة 

 اإلنترنتالتلفزيونج المحاضرات العامةج الجامعة جالسينما ج

 (21سؤال  ) ل
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 :التحليل والمناقشة 

 عدد الكتب التي قرأها الطالب في موضوعات مختلفة  خالل

 (8) انظر  جدول رقم  ماضيةاألشهر الستة ال

 ل السؤال الثامن: كم كتابًا قرأت خالل األشهر الستة الماضية

 6من المالحظ أن نسبة األشخاص الذين قرأوا )قصصًا( بمعدل 

% وبمعةدل كتةاب واحةد    5.1كتب خالل األشةهر السةتة الماضةية    

26.9.% 

مةةن المالحةةظ أن نسةةبة األشةةخاص الةةذين قةةرأوا كتةةب )شةةعر(   

% وبمعدل كتاب 5.1كتب خالل األشهر الستة الماضية  6بمعدل 

 %.23.5واحد 

من المالحظ أن نسةبة األشةخاص الةذين قةرأوا كتبةًا )سياسةية(       

% وبمعدل كتاب 2.9كتب خالل األشهر الستة الماضية  6بمعدل 

 %.16.9واحد 

من المالحظ أن نسبة األشخاص الذين قةرأوا كتبةًا )اقتصةادية(    

% وبمعدل كتاب 1.8شهر الستة الماضية كتب خالل األ 6بمعدل 

 %.12.1واحد 

مةةن المالحةةظ أن نسةةبة األشةةخاص الةةذين قةةرأوا كتبةةًا )دينيةةة(  

% وبمعةدل كتةاب   7كتب خالل األشهر الستة الماضةية   6بمعدل 

 %.34.6واحد 
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من المالحةظ أن نسةبة األشةخاص الةذين قةرأوا كتبةًا تتعلةق بةة         

ر السةتة الماضةية   كتةب خةالل األشةه    6)علم االجتمةاع( بمعةدل   

 %.14.7% وبمعدل كتاب واحد 1.6

 الكتب التي قرأها الطالب 8جدول رقم 

8 
لم اقرأ 

 شيئًا

كتةةةاب 

 واحد
 كتابان

3-5 

 كتب

كتةةب  6

 فأكثر
 المجموع

 قصة
 963 49 67 121 259 415 العدد

% 43.1% 26.9% 12.6% 7.0% 5.1% 100.0% 

 شعر
 963 49 50 95 226 479 العدد

% 49.7% 23.5% 9.9% 5.2% 5.1% 100.0% 

 سياسية
 963 28 34 69 163 586 العدد

% 60.9% 16.9% 7.2% 3.5% 2.9% 100.0% 

 اقتصادية
 963 17 28 47 117 670 العدد

% 69.6% 12.1% 4.9% 2.9% 1.8% 100.0% 

 دين
 963 67 83 153 333 276 العدد

% 28.7% 34.6% 15.9% 8.6% 7.0% 100.0% 

 اجتماع
 963 15 33 65 168 599 العدد

% 62.2% 17.4% 6.7% 3.4% 1.6% 100.0% 

 راضه
 963 64 55 89 163 515 العدد

% 53.5% 16.9% 9.2% 5.7% 6.6% 100.0% 

 فن
 963 40 60 106 189 496 العدد

% 51.5% 19.6% 11.0% 6.2% 4.2% 100.0% 

 علوم
 963 73 76 138 190 416 العدد

% 43.2% 19.7% 14.3% 7.9% 7.6% 100.0% 

 فكر
 963 36 56 86 179 543 العدد

% 56.4% 18.6% 8.9% 5.8% 3.7% 100.0% 
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من المالحظ أن نسةبة األشةخاص الةذين قةرأوا كتبةًا )رياضةية(       

% وبمعدل كتاب 6.6كتب خالل األشهر الستة الماضية  6بمعدل 

 %.16.9واحد 

تبًا )فنية( بمعدل من المالحظ أن نسبة األشخاص الذين قرأوا ك

% وبمعةدل كتةاب واحةد    4.2كتب خالل األشهر الستة الماضية  6

19.6.% 

 

الحظ أن نسبة األشخاص الذين قرأوا كتبًا تتعلق بة )العلةوم(  يو

% وبمعدل كتاب 7.6كتب خالل األشهر الستة الماضية  6بمعدل 

 %.19.7واحد 

ة( مةةن المالحةةظ أن نسةةبة األشةةخاص الةةذين قةةرأوا كتبةةًا )فكريةة

وبمعةةدل  ،%3.7كتةةب خةةالل األشةةهر السةةتة الماضةةية  6بمعةةدل 

 %.18.6كتاب واحد 

تظهةةر النتةةائج أن اإلقبةةال علةةى قةةراءة الكتةةب محةةدود     -

بصورة ملحوظة ، يكفي النظر في النسب األعلةى لإلجابةة "لةم    

 أقرأ شيئًا"، مقارنًة مع الخيارات األخرى.

مةن  على أن الكتب الدينية تتقدم علةى غيرهةا، فنسةبة     -

% يلةي ذلةك   7.0كتب فأكثر  6% ومن قرأ 8.6كتب تبلت  5-3قرأ 

العلوم والرياضة في مرتبة متقاربة، ثم الفن والقصةة والشةعر   

 أيضًا في مرتبة متقاربة.
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إن هذه النسب العالية التي نراها لعدد الطلبةة الةذين ال    -

اه إلى هذه يقرأون شيئا هي نسب عالية جدا تشير ضرورة االنتب

لة ثقافةةة الطالةةب الجةةامعي التةةي ال الظةةاهرة التةةي توشةةي بضةة 

قراءة الخارجية وال يكفي الكتاب الجامعي وال يكون عمادها إال ال

 .المنهج الدراسي لخلق طالب مثقف

 

 

 

 

 النسبة الموضوع

 %69.6 اقتصادية

 %60.9 سياسية

 %62.2 اجتماع             

 %56.4 فكر         

 %53.5 رياضة          

 %51.5 فن         

 %49.7 شعر       

 %43.2 علوم   

 %43.1 قصة              

 %28.7 دين            
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         (9) انظر  جدول رقم نوع موضوعات الكتب 

السؤال التاسع: ما نوع موضوعات الكتب التي تقوم عادة          

 -بقراءتها:

 

تظهر النتائج أن كتب )األدب( التي يقوم عةادة بقراءتهةا نسةبة    

% وال أفضةةلها بتاتةةًا 6.3% ودائمةةًا بنسةةبة 12.9ضةةيلها غالبةةًا تف

 %.34.6بنسبة 

% 31.2والموضوعات )الدينية( حيث بلغت نسبة تفضيلها غالبةًا  

 %.7.8% وال أفضلها بتاتًا بنسبة 26.1ودائمًا 

% 16.2والموضوعات )الفنون( حيث بلغت نسبة تفضيلها غالبةًا  

 %.29بنسبة % وال أفضلها بتاتًا 11.6ودائمًا 

والموضةةوعات )السياسةةية( حيةةث بلغةةت نسةةبة تفضةةيلها غالبةةًا   

 %.32.3% وال أفضلها بتاتًا بنسبة 9.7% ودائمًا 15.6

 

 موضوعات الكتب       9جدول رقم 

9 
ال 

أفضلها 

 بتاتًا

أفضلها 

 قلياًل

ال 

 اهتم
 دائمًا غالبًا

 األدب
 61 124 60 325 333 العدد

% 34.6% 33.7% 6.2% 12.9% 6.3% 

 الموضوعات الدينية
 251 300 31 247 75 العدد

% 7.8% 25.6% 3.2% 31.2% 26.1% 

 الفنون
 112 156 109 245 279 العدد

% 29.0% 25.4% 11.3% 16.2% 11.6% 
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 السياسة
 93 150 117 227 311 العدد

% 32.3% 23.6% 12.1% 15.6% 9.7% 

 االقتصاد
 42 77 156 168 457 العدد

% 47.5% 17.4% 16.2% 8.0% 4.4% 

 التاريخ
 69 115 106 243 370 العدد

% 38.4% 25.2% 11.0% 11.9% 7.2% 

 الشعر
 148 165 100 228 259 العدد

% 26.9% 23.7% 10.4% 17.1% 15.4% 

 الطرائف
 178 252 102 218 147 العدد

% 15.3% 22.6% 10.6% 26.2% 18.5% 

 القصص
 169 230 106 228 160 العدد

% 16.6% 23.7% 11.0% 23.9% 17.5% 

 علمية تكنولوجية
 209 223 96 223 144 العدد

% 15.0% 23.2% 10.0% 23.2% 21.7% 

 الرياضة
 221 129 118 184 254 العدد

% 26.4% 19.1% 12.3% 13.4% 22.9% 

 االزياء
 159 150 124 183 272 العدد

% 28.2% 19.0% 12.9% 15.6% 16.5% 

 فنن الطبخ
 111 98 170 156 363 العدد

% 37.7% 16.2% 17.7% 10.2% 11.5% 

 الصحة
 199 224 104 218 155 العدد

% 16.1% 22.6% 10.8% 23.3% 20.7% 

 االبراج
 159 122 113 147 367 العدد

% 38.1% 15.3% 11.7% 12.7% 16.5% 

 االعالنات
 148 158 141 208 249 العدد

% 25.9% 21.6% 14.6% 16.4% 15.4% 

 القضايا االجتماعية
 169 226 140 200 170 العدد

% 17.7% 20.8% 14.5% 23.5% 17.5% 
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% 4.4% ودائمًا 8( حيث بلغت نسبة تفضيلها غالبًا االقتصاديةو )

 %.47.5وال أفضلها بتاتًا بنسبة 

% ودائمةًا  11.9و )التاريخية( حيث بلغةت نسةبة تفضةيلها غالبةًا      

 %. 38.4ال أفضلها بتاتًا بنسبة % و7.2

% 15.4% ودائمًا 17.1و)الشعر( حيث بلغت نسبة تفضيلها غالبًا 

 %.26.9وال أفضلها بتاتًا بنسبة 

% ودائمةًا  26.2و )الطرائف( حيةث بلغةت نسةبة تفضةيلها غالبةًا       

 %. 15.3% وال أفضلها بتاتًا بنسبة 18.5

% ودائمةةًا 23.9و )القصةص( حيةث بلغةةت نسةبة تفضةةيلها غالبةًا     

 %.16.6% وال أفضلها بتاتًا بنسبة 17.5

و )العلميةةة التكنولوجيةةة( حيةةث بلغةةت نسةةبة تفضةةيلها غالبةةًا     

 %.15% وال أفضلها بتاتًا بنسبة 21.7% ودائمًا 23.2

% ودائمةًا  13.4و )الرياضية( حيث بلغةت نسةبة تفضةيلها غالبةًا      

 %.26.4% وال أفضلها بتاتًا بنسبة 22.9

% ودائمةةًا 15.6( حيةةث بلغةةت نسةةبة تفضةةيلها غالبةةًا   و )األزيةةاء 

 %.28.2% وال أفضلها بتاتًا بنسبة 16.5

% ودائمةًا  10.2و )فن الطبخ( حيث بلغت نسةبة تفضةيلها غالبةًا     

 %.37.7% وال أفضلها بتاتًا بنسبة 11.5

% ودائمةةًا 23.3و )الصةةحة( حيةةث بلغةةت نسةةبة تفضةةيلها غالبةةًا   

 %. 16.1سبة % وال أفضلها بتاتًا بن20.7
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% ودائمةةًا 12.7و )األبةةراج( حيةةث بلغةةت نسةةبة تفضةةيلها غالبةةًا    

 %.38.1% وال أفضلها بتاتًا بنسبة 16.5

% ودائمةًا  16.4و )اإلعالنات( حيث بلغةت نسةبة تفضةيلها غالبةًا      

 %. 25.9% وال أفضلها بتاتًا بنسبة 15.4

% 23.5و )القضايا االجتماعية( حيث بلغت نسبة تفضيلها غالبةًا  

 %.17.7% وال أفضلها بتاتًا بنسبة 17.5ودائمًا 

تظهر النتائج أن الكتب المفضلة هي الكتب الدينية حيث  

%. ويلةي ذلةك   26.1% ودائمةًا  31.2بلغت نسةبة تفضةيلها غالبةًا    

% دائماًً. 21.7% غالبًا 23.2كتب "الموضوعات العلمية والتقنية" 

% غالبةةًا 23.3ة % دائمةةًا، والصةةح 22.9% غالبةةًا 13.4والرياضةةة 

 % دائمًا.17.5% غالبًا و 23.5% دائمًا. والقضايا االجتماعية 20.7

 

وتنسجم هذه النتةائج إلةى حةد كبيةر مةع نتةائج السةؤال        

لمقةروءة فةي األشةهر السةتة     الثامن السابق حةول عةدد الكتةب ا   

وذلك في إطار التصنيفات المشتركة فةي السةؤالين:    الماضية ،

دمة على غيرها في نتائج السؤالين، فالموضوعات الدينية متق

 ثم العلوم والرياضة.

 

ولكننا نالحظ أن نسبة قراءة كتب )االجتماع( في إجابات 

% بالنسبة لمةن قةرأ   3.4السؤال الثامن متدنية فهي ال تزيد عن 

كتةب فةأكثر فةي     6رأ أو مةن قة  ، في األشهر الستة األخيةرة   3-5



114 

 

ف ن نسبة تفضيل كتب  أما إجابات السؤال التاسعالفترة نفسها ،

% 23.5القضايا االجتماعية ترتفع، إذ تبلت نسبة تفضيلها غالبةًا  

وهةةذا  ، % وهةةي نسةةب مرتفعةةة مقارنةةة بغيرهةةا   17.5ودائمةةًا 

فهل هذا  ، االختالف يستدعي التوقف والتأمل ومحاولة التفسير

التصةنيفين   مفهةوم ختالف في أن الفرق راجع إلى اال تناقض أم

ذ يرد في السؤال الثامن بلفظ "االجتماع" بينمةا  في السؤالين، إ

يةةرد فةةي السةةؤال التاسةةع بلفةةظ "القضةةايا االجتماعيةةة". فلفةةظ  

"االجتماع" يعني علم االجتماع أو الفكر االجتماعي المتخصص، 

بينما عنةى لفةظ "القضةايا االجتماعيةة" مةا يعةرض فةي الواقةع         

بيعي أن فمن الط عي من أحداا وظواهر وقضايا جارية ،االجتما

تتدنى نسبة قراءة كتةب: االجتمةاع بةالمعنى المةذكور، وترتفةع      

في المقابةل نسةبة قةراءة كتةب "القضةايا االجتماعيةة بةالمعنى        

 المذكور سابقًا أيضًا.

 

قتصةاد تمثةل أدنةى نسةبة مةن حيةث       ونلحظ أن كتةب اال 

اإلقبال على قراءتها بين أنواع الكتب األخرى؛ إذ ال تتجاوز نسبة 

%( وهةي نتيجةة متوقعةة    4.4%( ودائمةًا ) 8.4غالبةًا ) من يقرؤهةا  

متخصصةة فةي العةادة،     االقتصاديةن الكتب ، إذ إ على كل حال

وال تدخل في الثقافةة العامةة وال تشةميل علةى عنصةر الترفيةه       

كمةا ال يتوقةع مةن    واالستمتاع بالنسبة إلى غيةر المتخصصةين،   

لةذي تشةتمل   قتصةادي ا الطلبة أن يبدو اهتمامًا خاصًا بالفكر اال
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 االقتصةادية عليه الكتب عادة، أما إذا كان له إهتمام ما باألخبار 

الجارية ف ن مصدرها ليس الكتةاب وإنمةا الصةحافة والتلفزيةون     

" و "فةةن الةةدينأمةةا بالنسةةبة "لكتةةب   ، علةةى األغلةةب اإلنترنةةتو

إال أنهةا   ،الطبخ"، فعلى الرغم من أنهةا ال تحظةى بنسةب عاليةة    

وعات الجادة والفكرية، مثل كتب األدب تتفوق على كتب الموض

تتفةةوق كتةةب األزيةةاء علةةى كتةةب  واالقتصةةاد، وفضةةاًل عةةن ذلةةك

التةةاريخ. علةةى أن نسةةبة االهتمةةام بقةةراءة كتةةب األزيةةاء مةةثاًل ال  

تعكس بالضرورة درجة االهتمام بمتابعة هذا الموضوع بصةفة  

عامةةة، ذلةةك أن الكتةةاب لةةيس المصةةدر األهةةم لمتابعةةة هةةذه      

يةة اليوميةة التةي تتةابع     اإلعالموإنمةا بعةض الوسةائل    القضايا، 

زيةون،  لجارية فةي الموضةة كالمجلةة والتلف   التغيرات السريعة وا

كما تظهر نتائج السؤال السابع، حيث يظهر الكتاب يمثل فقةط  

، كوسيلة لمتابعة هذا الموضوع، بينما تمثةل  من العينة %(3.1)

 %(.40.8والتلفزيون )  ،%(15.8المجلة نسبة )
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 في تحصيله العلمي: اإلعالماستفادة الطالب  من معلومات 

 السؤال السابع عشر:  هل تستفيد من معلومات اإلعالم في تحصيلك العلميل

 

استفادة الطالةب  مةن معلومةات اإلعةالم فةي       17الجدول رقةم   

 تحصيله العلمي

17 
ال 

 بالمرة
 قلياًل

غيةةةةةةر 

 متأكد
 دائمًا كثيرًا

االسةةةتفادة  

فةةةةةةةةةةةةةةي 

 التحصةةةةيل

 العلمي

 109 247 164 296 133 العدد

% 13.8% 30.7% 17.0% 25.6% 11.3% 

 

للطالب   العلمي تحصيلالمن معلومات اإلعالم في االستفادة درجة 

وال  ، %(36.6أو دائمةةًا) كثيةةرًا متوسةةطة حسةةب مجمةةل النسةةب 

ننسةةى هنةةا أن العمليةةة التعليميةةة  فةةي جامعاتنةةا يغلةةب عليهةةا  

التقليدي الذي يعتمد بشكل أساسي على تلقين  الطابع السلبي

االلتةزام   طلبةتهم الكثير مةن األسةاتذة    يطالبو، المنهج المقرر 

 توسةةيع آفةةاق فةي  بالكتةاب المقةةررفقط ، األمةر الةةذي ال يسةةاعد  

 ومجاالت أخرى أكثر تنوعًا. العملية التعليمية لتشمل مصادر
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   ل المحاضرة داخ اإلعالممناقشة أحداا تعرضت لها وسائل

: 

السةؤال الثةامن عشةةر: هةل يحةدا داخةةل المحاضةرة أن تةةتم      

 لاإلعالممناقشات حول أحداا تعرضت لها وسائل 

رأينا في نتائج السؤال الثالث عشر أن أسةتاذ المةادة يلعةب دورًا    

محدودًا في تحفيز الطلبةة علةى متابعةة قضةية مةا فةي وسةائل        

ئج أن نسةبة  مةن   اإلعالم مةن خةالل إثارتهةا. وهنةا تظهةر النتةا      

%( 42.3المستجوبين الذين أفادوا بأن المناقشات تحدا قلةياًل ) 

%(، بينمةةا ال تصةةل نسةةبة 52.2%( أي نحةةو )9.9وال تحةةدا أبةةدًا )

%(. وكل ذلك يلعةزز  39.8حدوا المناقشات "غالبًا و "دائمًا" إلى )

االسةةتنتاج أن دور األسةةتاذ والمحاضةةرة فةةي مناقشةةة القضةةايا     

انظةر الجةدول    ) ثيرها وسائل اإلعةالم يبقةى محةدودًا.   العامة التي ت

 (18رقم  

 

: هل يحدا داخل المحاضرة أن تتم مناقشات حةول أحةداا   18الجدول رقم  

 تعرضت لها وسائل اإلعالمل

18 

ال 

يحدا 

 بالمرة

 قلياًل
غيةةةةر 

 متأكد
 دائمًا غالبًا

دون 

 إجابة

مناقشةةةةةةةةةةةةة 

 األحداا

 25 101 282 53 407 95 العدد

% 9.9% 42.3% 5.5% 29.3% 10.5% 2.6% 
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    التالية في تحصيل الطالب الدراسي اإلعالمفضل وسائل 

 (19) انظر جدول رقم 

        السؤال التاسع عشةر: هةل تشةعر بةأن إلحةدى وسةائل

  التاليةةة فضةةل فةةي أدائةةك )تحصةةيلك الدراسةةي(ل      اإلعةةالم

 اإلنترنتا اإلذاعة ا الكتاب الخارجي ا المجلةا  التلفزيون ا  الجريدة

ونلحظ تفوق اإلنترنت ، ثم الكتاب الخةارجي ، فةالتلفزيون فةي     

هةةذا المجةةال، وتةةدبني نسةةب االسةةتفادة مةةن اإلذاعةةة والمجلةةة     

والجريدة. وهذه النتائج تنسةجم مةع نتةائج السةؤال األول حةول      

عةةدد السةةاعات التةةي يقضةةيها الطالةةب مةةع الوسةةائل االتصةةالية   

تلفزيون واإلنترنت )إضافة إلى المختلفة، إذ يظهر هناك تقدم ال

التواصل الشخصي(. كما تنسجم مع نتائج السؤال الرابةع حةول   

"الوسةةائل االتصةةالية األفضةةل للحصةةول علةةى معلومةةات فةةي      

 مجاالت مختلفة من الموضوعات".

وقد صار واضحًا من مجمل التحليالت السابقة أن اإلنترنت صار 

مةات المتخصصةة   مصدرًا متقدمًا وسةهاًل للحصةول علةى المعلو   

فضاًل عن المعلومات العامة والترفيه، كمةا أن مةن الطبيعةي أن    

يلعب الكتاب الخارجي دورًا متقدمًا من حيث االستفادة منه فةي  

التحصيل العلمي المتخصص. أما التلفزيون فقد ظهر لنا سابقًا 

أنه في مقدمةة الوسةائل اإلعالميةة التةي يقضةي معهةا الطلبةة        

ة ، وفضاًل عةن بةرامج الترفيةه ف نةه يشةمل      أوقاتًا في المشاهد
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برامج علمية وثقافية جادة يمكن أن يستفيد منها الطالب ، وأن 

 تغني معلوماته ومعارفه التي يمكن أن ترفد تحصيله العلمي.

 

تحصةيل  الفضةل وسةائل اإلعةالم التاليةة فةي       19الجدول رقم  

  الدراسي 

19 

ال 

أفضةةل  

 بتاتًا

أشارك 

 قلياًل

ال 

 أهتم

البةةةةًا غ

 أشارك

دائمةةةًا 

 أشارك

 الجريدة
 26 74 86 217 500 العدد

% 51.9% 22.5% 8.9% 7.7% 2.7% 

 اإلذاعة
 25 75 114 243 431 العدد

% 44.8% 25.2% 11.8% 7.8% 2.6% 

الكتةةةةةاب  

 الخارجي

 151 289 70 221 171 العدد

% 17.8% 22.9% 7.3% 30.0% 15.7% 

 المجلة
 23 93 131 187 444 العدد

% 46.1% 19.4% 13.6% 9.7% 2.4% 

 التلفزيون
 134 221 100 223 226 العدد

% 23.5% 23.2% 10.4% 22.9% 13.9% 

 االنترنت
 388 267 48 129 86 العدد

% 8.9% 13.4% 5.0% 27.7% 40.3% 

 

يأتي فةي المقدمةة بنسةب    اإلنترنت  كما هو متوقع ف نو 

%(. يليهةةا الكتةةاب 68و"دائمةةا" )عاليةةة لإلجابةةة ، إذ تبلةةت "غالبةةًا" 

%( لإلجابةةةة "غالبةةةًا" و "دائمةةةا"، ثةةةم   45.7الخةةةارجي بنسةةةبة ) 

نسةةب الوسةةائل %( "غالبةةًا"و "دائمةةا". وتتةةدنى 36.8التلفزيةةون )
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وهةةذه نتةةائج متوقعةةة تنسةةجم مةةع  األخةةرى بصةةورة ملحوظةةة ،

صار وسيلة مفضةلة   اإلنترنتف ، نتائج أسئلة سابقة ذات عالقة

اإلنترنةت   تقةدم يومعلومةات،  الللحصةول علةى   وسهلة وسةريعة  

علةةى الكتةةاب الةةذي يبقةةى مصةةدرًا هامةةًا فةةي المجةةاالت العلميةةة 

 المتخصصة.

 

 

 مشةةةاركة الطالةةةب داخةةةل المحاضةةةرة فةةةي مناقشةةةة

 :اإلعالمموضوعات حول ما تناقلته وسائل 
 

السؤال العشرون: إذا ما طرحت داخل المحاضرة موضوعات حول ما تناقلته وسائل 

 عالم، ف لى أي مدى تشارك في المناقشةلاإل

أن نسةةبة مناقشةةة الطلبةةة قليلةةة    20رقةةم  يظهةةر مةةن الجةةدول 

%( بينما 57.3) ال أهتم و ًال أشارك أبداكانت نسبة من أجاب بو

نجةةةد أن الةةةذين يشةةةاركون غالبةةةا والمشةةةاركة الدائمةةةة تصةةةل 

(37.4.)% 

 

سائل مشاركة الطالب في مناقشة موضوعات و 20لجدول رقةم   اا

 اإلعالم

20 
ال أشارك 

 ًأبدا

أشةةارك 

 قلياًل

ال 

 أهتم

غالبةةةةًا  

 أشارك

دائمةةًا 

 أشارك

مشةةةاركتك فةةةي  

 المناقشة

 94 266 88 323 142 العدد

% 14.7% 33.5% 9.1% 27.6% 9.8% 
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       : انظةر    فضل وسائل االتصال على ثقافةة الطالةب (

 (21جدول رقم 

ي مدى تشعر أنك مدين السؤال الحادي والعشرون: بين إلى أ

   بثقافتك لوسائل االتصال التالية:

 الجريدة 

 اإلذاعة 

 الكتاب الخارجي 

  المجلة 

 التلفزيون 

 المحاضرات العامة 

 المحاضرات الجامعية 

 السينما 

 اإلنترنت 

عند احتساب استجابات غالبًا وكثيرًا هنا يتقةدم اإلنترنةت والجامعةة    

أنةه مةدين بالفضةل لةه      إذ يعتبر الطالب %(  70.3بنسب متساوية)

يلي ذلةك التلفزيةون ، ثةم المحاضةرات العامةة.      بخصوص ثقافته،  

 -وتتدنى نسب الوسائل األخرى بفروق واسعة :

إذن فةة ن اإلنترنةةت بةةات ينةةافس المؤسسةةة الجامعيةةة التةةي يتوقةةع   

الكثيرون أن تكون المصدر األهم لثقافة الطالب، ويتفوق بقدر كبير 

أن يكةون المصةدر األهةم فةي الدراسةة      على الكتةاب الةذي يفتةرض    
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الجامعية والتحصيل المعرفةي والبحةث العلمةي ،  وكةل ذلةك  يؤكةد       

مدى تأثير وسائل اإلتصال التقنية الحديثة، وزيادة اللجوء إليها على 

حسةةاب المصةةادر التقليديةةة، التةةي يفتةةرض أنهةةا األهةةم فةةي مجةةال   

 التثقيف والتحصيل المعرفي كالجامعة والكتاب.

 

 فضل وسائل االتصال على ثقافة الطالب 21رقم  جدول

21 
ال 

 بالمرة
 قلياًل

غيةةةةةر 

 متأكد
 دائمًا كثيرًا

 الجريدة
 48 125 39 383 324 العدد

% 33.6% 39.8% 4.0% 13.0% 5.0% 

 اإلذاعة
 56 140 72 367 271 العدد

% 28.1% 38.1% 7.5% 14.5% 5.8% 

الكتةةةةةةةةاب 

 الخارجي

 188 253 102 211 156 العدد

% 16.2% 21.9% 10.6% 26.3% 19.5% 

 المجلة
 49 130 114 264 346 العدد

% 35.9% 27.4% 11.8% 13.5% 5.1% 

 التلفزيون
 246 304 87 190 77 العدد

% 8.0% 19.7% 9.0% 31.6% 25.5% 

المحاضرات 

 العامة

 224 277 79 184 144 العدد

% 15.0% 19.1% 8.2% 28.8% 23.3% 

 الجامعة
 424 253 59 120 59 العدد

% 6.1% 12.5% 6.1% 26.3% 44.0% 

 السينما
 48 98 100 193 458 العدد

% 47.6% 20.0% 10.4% 10.2% 5.0% 

 االنترنت
 434 243 52 120 68 العدد

% 7.1% 12.5% 5.4% 25.2% 45.1% 
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ومن الطبيعي أن تتقدم المحاضةرة الجامعيةة فةي مجةال     

لدراسةةي، فهةةي األصةةل فةةي الدراسةةة  اإلسةةهام فةةي التحصةةيل ا

تفةوق علةى   مصدرًا ثانويًا أو مسةاندًا، وهةي ت   الجامعية، وليست

%( 45.8الكتاب الخارجي )حيث مجموع نسب "غالبةًا" و "كثيةرًا" )  

وعلى المحاضرات العامة )حيث مجموع نسةب "غالبةًا" و "كثيةرًا"    

%( وهذا كله يؤكد ما ظهر سابقًا عبةر هةذه الدراسةة مةن     25.1)

ويجةدر   مصةدرًا للمعرفةة والمعلومةات ،    اوصفهباإلنترنت  تقدم

اإلضافة هنا أن تفوق المحاضرة الكتاب الخةارجي والمحاضةرات   

العامة في مجال اإلسهام في التحصيل في جامعاتنا التي تميل 

إلى التلقين وأخذ المادة مباشرة من األستاذ وإعادة تقديمها في 

ة التةةدريس مةةن جانةةب واحةةد االمتحةةان، فغالبةةًا مةةا تكةةون عمليةة

للمادة، دور الطلبة فيها محدودًا، أما عملية البحث الجاد من قبل 

الطلبة التي تقتضةي التفاعةل المكثةف علةى الكتةاب فةال تلعةب        

 الدور األهم في التحصيل الدراسي.

حيث يبلت مجموع  اإلنترنتيلي الجامعة وو "التلفزيون"،  

%( وهةو أيضةًا يؤكةد مةا     70.3) نسبة اإلجابة بة "غالبةًا" و "كثيةراً  

ظهر في هذه الدراسةة مةن تقةدم التلفزيةون كوسةيلة إعالميةة       

ومعرفيةةة تحظةةى بسةةاعات طويلةةة مةةن المشةةاهدة والمتابعةةة    

ألهميةة   مقارنًة مع الكثير من المصادر والوسائل األخرى، وذلك

تصةةةاالت الحديثةةةة، وتنةةةوع البةةةرامج   الصةةةورة فةةةي عةةةالم اال 

وتتةةدنى نسةةب الوسةةائل  ، ه والمعةةارفالتلفزيونيةةة بةةين الترفيةة
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 ، األخرى كالجريدة والمجلة والسينما واإلذاعة بصةورة ملحوظةة  

 وهذه نتائج متوقعة تنسجم مع نتائج أسئلة سابقة ذات عالقة.

 

 %( 70.3)     الجامعة                     .1

 %( 70.3)                        اإلنترنت .2

 %( 56.1)  التلفزيون                    .3

 %(52.1)     المحاضرات العامة      .4

 

  : دور االتصال  الجمعي كمصدر لثقافة الطالةب الجةامعي  (

 (25انظر جدول رقم 

بين إلى أي درجةة تلعةب العناصةر     السؤال الخامس والعشرون:

 التالية كمصدر من مصادر ثقافتك:

 الروابط االجتماعية 

 الروابط األدبية 

 المرجعية الدينية 

 حزاب السياسيةاأل 

 النوادي الرياضية 

 اتحاد الطلبة 

 

 والمنظمةات والنةوادي  تظهر النتائج بصورة عامة أن المؤسسةات  

والمجةالس ، ونحةو ذلةك تلعةب دورًا هامشةيًا محةدودًا فةي تنميةةة        

ثقافة الطالةب، وذلةك بخةالف وسةائل االتصةال )كمةا تةدل نتةائج         
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لةذي تلعبةه   األسئلة السابقة( ، وكل ذلك يدل على ضةعف الةدور ا  

مؤسسات المجتمع المدني وأطر التفاعل االجتماعي المةنظم فةي   

 حياة الطلبة ونموهم الثقافي والفكري واالجتماعي.

 

التةةي تحظةةى بةةأعلى  "المرجعيةةة الدينيةةة"سةةتثنى مةةن ذلةةك ويل

النسب مقارنة مع المؤسسات األخرى المطروحة في السؤال ، إذ 

( ونسةةبة )كثيةةرًا جةةدًا( تبلةةت نسةةبة اإلجابةةة بأنهةةا تسةةهم )كثيةةرًا

%( ، وهذه نسب أعلى بكثير مةن النتةائج   47.6كمصدر للثقافة )

 الةروابط االجتماعيةة  الخاصة بالمؤسسات األخرى ، ويليهةا دور  

ثم النوادي  %( لإلجابة )كثيرًا( و)كثيرًا جدًا( ،23.6بنسبة تبلت  )

 %( لإلجابةة )كثيةرًا( و)كثيةةراً  23تبلةةت  ) الرياضةية بنسةبة قريبةة   

 جدًا(.

 

وهذا يعزز، مع نتائج أسئلة سابقة، حقيقة أن الدين يحتل مكانًا 

متفوقةةًا فةةي اهتمامةةات الطلبةةة، يةةدعوهم إلةةى البحةةث فيةةه       

وتحصيل المعلومات من المصادر المختلفة التقنيةة والبشةرية ،   

علمةةًا بةةأن وسةةائل االتصةةال الجماهيريةةة تتقةةدم علةةى وسةةائل   

لموضوع الديني، كما رأينا االتصال الشخصي المباشر حتى في ا

 في نتائج سؤال سابق )هو السؤال الرابع(.
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 االتصال  الجمعي كمصدر لثقافة الطالب 25جدول رقم 

 كثيرًا متوسط قلياًل ال 
كثيةةةةةرًا 

 جدًا

الةةةةةةروابط 

 االجتماعية

 83 144 173 195 310 العدد

% 32.2% 20.2% 18.0% 15.0% 8.6% 

الةةةةةةروابط 

 األدبية

 41 121 214 252 263 العدد

% 27.3% 26.2% 22.2% 12.6% 4.3% 

المرجعيةةةةة 

 الدينية

 203 255 214 148 86 العدد

% 8.9% 15.4% 22.2% 26.5% 21.1% 

األحةةةةةةزاب 

 السياسية

 54 58 119 172 473 العدد

% 49.1% 17.9% 12.4% 6.0% 5.6% 

النةةةةةةةوادي 

 الرياضية

 126 95 173 186 295 العدد

% 30.6% 19.3% 18.0% 9.9% 13.1% 

اتحةةةةةةةةةةاد 

 الطلبة

 86 87 160 168 381 العدد

% 39.6% 17.4% 16.6% 9.0% 8.9% 

 

ائج أن األحزاب السياسية تلعب الدور األدنى في هذا توتظهر الن

%(  ، 67المجال، إذ يبلت مجموعات اإلجابات بةة )ال( و )قلةياًل( )  

)كثيةرًا جةدًا(   بينما يبلت مجمةوع نسةب اإلجابةات بةة )كثيةرًا و      

هذا على الةرغم مةن الحالةة الديمقراطيةة فةي األردن       %(11.6)

التةةي تسةةمح بالعمةةل الحزبةةي ، وهةةي تخةةالف ظةةاهرة النشةةاا   

السياسي المعهةودة فةي البيئةات الجامعيةة فةي العةالم بصةورة        

عامة، وتخالف مةا كةان عليةه فةي األوسةاا الطالبيةة الجامعةات        

 األردنية والعربية قبل عهود.
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ما يدل ذلك على ضعف قةدرة األحةزاب األردنيةة علةى إقنةاع      ورب

سةتقطابهم،  عامةة والطلبةة بخاصةة، ومةن ثةم علةى ا      الجمهور ب

وربمةةا دل أيضةةًا علةةى ضةةعف ثقةةة الطلبةةة والجمهةةور بفعاليةةة    

 األحزاب ومصداقيتها وقدرتها على طرح برامج علمية مؤثرة.

ورًا ولكن الالفت أيضةًا أن مجةالس واتحةادات الطلبةة تلعةب د     

متدنياً جداً في الحراك الثقافي في الوسط الجامعي، وهي التي 

ن ينةتظم النشةاا الطالبةي فيهةا. إذ إ     يفترض أن تكون أطرًا

مجموع نسبة اإلجابةات السةلبية حةول تأثيرهةا كمصةدر مةن       

%(، 57مصادر ثقافة الطالب )أي اإلجابة بة "ال" و "قلياًل"(، تبلت )

بات اإليجابية بة "كثيرًا" و "كثيةرًا  بينما ال يتجاوز مجموع اإلجا

وقريةةب مةةن ذلةةك الةةدور المتةةدني للجمعيةةات     %(.17.9جةةدًا" )

والروابط األدبية والفنية، إذ يبلت نسب اإلجابات بة )ال( و )قلياًل( 

%(، ومجمةةوع نسةةب اإلجابةةات بةةة )كثيةةرًا( و )كثيةةرًا جةةدًا(    53.5)

عيةةة ضةةعف تةةأثير األطةةر االجتما   يشةةير إلةةى %(. وذلةةك 16.9)

ك التفاعلية والمؤسسات المدنية والتنظيمات الجماعية في الحرا

نحسةةار مسةةاحة التفاعةةل   الثقةةافي عنةةد الطلبةةة، كمةةا تؤكةةد ا   

اإليجةةابي اإلنسةةاني النشةةط مةةع مصةةادر الثقافةةة والمعرفةةة،      

واالعتماد بقدر أكبر على التلقي الفردي والسلبي مةن الوسةائل   

 .السلبية وتراجع الجهة واإلبداع الفردي
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 : سماخالمحور ال

التعرف على استخدامات الطالب لوسائل اإلتصال 

 أسئلة ( 3)المختلفة 

 

أي الموضوعات أكثر تداوال للنقاش مةع زمالئةك  مةن خةالل      .1

مناقشتك مع األصدقاء فأي المعلومةات تسةتخدمها فةي الحةوار     

 (10سؤال أكثر من غيرها)

خالل مناقشاتك مع أصدقائك هل تسةتخدم إحةدى وسةائل     .2

 (11سؤال )كمصدر لتأييد وجهة نظرك اإلعالم

إذا حصةةلت علةةى معلومةةات تهمةةك فةة لى أي مةةدى تقةةوم        .3

 :باستخدام هذه المعلومات في المجاالت التالية

الحةةوار مةةع اآلخةةرين  ا تطبيةةق األفكارعمليةةًا ا فةةي دراسةةتي      

 (15سؤال )الجامعية

 

 التحليل والمناقشة :

 انظر  :الزمالءالموضوعات األكثر تداواًل للنقاش مع (

 (10جدول رقم 

السةةؤال العاشةةر: أي المعلومةةات تسةةتخدمها فةةي الحةةوار مةةع   

 -أصدقائك أكثر من غيرها:

المعلومةةةات السياسةةةية، المعلومةةةات ، االجتماعيةةةةالمعلومةةةات 

المعلومةةةةات الطبيةةةةة، والصةةةةحية المعلومةةةةات ، االقتصةةةةادية
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ء، زيةةاألا معلومةةاتالتسةةوق، معلومةةات  العلميةةة، والتكنولوجيةةة 

 الدينيةة،  المعلومةات  دبيةة، ألاالمعلومةات  الرياضية، المعلومات 

السفر معلومات خر، الجنس اآل عنمعلومات ، الفنية المعلومات 

  الدراسة الجامعية. معلومات  والسياحة،

تعكس النتائج اهتمامات الطلبة التي يدور حولهةا النقةاش          

ظةةرفهم فيمةةا بيةةنهم، وهةةي تنسةةجم مةةع فئةةاتهم العمريةةة و    

الدراسي الجامعي وأوضاعهم االجتماعية ، فال غرابة أن تتقةدم  

موضةةةةوعات الدراسةةةةة االجتماعيةةةةة واألوضةةةةاع االجتماعيةةةةة   

والموضوعات المتعلقة بالجنس اآلخر. والترابط واضح بين هذه 

المجاالت. وفي حين تحل الموضوعات الدينية المرتبة الرابعةة،  

طةابع معرفةي ثقةافي    ف نها تتفوق على موضةوعات أخةرى ذات   

كالموضةةوعات العلميةةةة والتكنولوجيةةةة والسياسةةةية والصةةةحية  

والطبيةةةة واألدبيةةةة واالقتصةةةادية، بةةةل تتقةةةدم كةةةذلك علةةةى   

الموضوعات الرياضية التةي تحتةل المرتبةة الخامسةة ، وتقتةرن      

عادًة باهتمامات هذه الفئة العمرية، وكل هذا يؤكةد مةن جديةد    

 كما هو سائد في المجتمع. أهمية العامل الديني عند الطلبة،

 

 

   ءصدقااألفي الحوار مع  ةستخدمالمالمعلومات    10جدول رقم 

 المجموع  دون إجابة  

 االجتماعية
 963 308 655 العدد

% 68.0% 32.0% 100.0% 
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 السياسية
 963 153 810 العدد

% 84.1% 15.9% 100.0% 

 االقتصادية
 963 49 914 العدد

% 94.9% 5.1% 100.0% 

 الصحية الطبية
 963 143 820 العدد

% 85.2% 14.8% 100.0% 

 التكنولوجية العلمية
 963 181 782 العدد

% 81.2% 18.8% 100.0% 

 التسوق
 963 131 832 العدد

% 86.4% 13.6% 100.0% 

 االزياء
 963 170 793 العدد

% 82.3% 17.7% 100.0% 

 الرياضية
 963 209 754 العدد

% 78.3% 21.7% 100.0% 

 االدبية
 963 80 883 العدد

% 91.7% 8.3% 100.0% 

 الدينية
 963 246 717 العدد

% 74.5% 25.5% 100.0% 

 الفنية
 963 150 813 العدد

% 84.4% 15.6% 100.0% 

 الجنس االخر
 963 305 658 العدد

% 68.3% 31.7% 100.0% 

 السفر والسياحة
 963 155 808 العدد

% 83.9% 16.1% 100.0% 

 الدراسة الجامعية
 963 335 628 العدد

% 65.2% 34.8% 100.0% 
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 -فيما يلي ترتيب األفضليات حسب النتائج:

 

 النسبة ترتيب أفضليات الموضوعات

 %34.8    موضوعات حول الدراسة الجامعية   .1

 % 32.0           الموضوعات االجتماعية      .2

 % 31.7       اآلخر     موضوعات عن الجنس  .3

 % 25.5                  الموضوعات الدينية   .4

 % 21.7 الموضوعات الرياضية        .5

 %18.8 التكنولوجيا والعلمية           .6

 % 17.7             الموضة واألزياء     .7

 %16.1 موضوعات السياحة والسفر         .8

 %15.9 الموضوعات السياسية        .9

 %15.6         نية     الموضوعات الف .10

 % 14.8         الموضوعات الصحية والطبية .11

 %13.6 موضوعات حول التسوق         .12

 %8.3          الموضوعات األدبية     .13

 % 5.1 الموضوعات االقتصادية          .14

  

ويلفت النظر أن الموضةوعات السياسةية تحتةل موقعةًا      

)المرتبة التاسةعة(   شمتأخرًا نسبيًا في ترتيب إهتمامات النقا

بصةورة عامةة فةي     على الرغم من أهميةة الموضةوع السياسةي   

لحياة اليومية. وهةذا يعكةس   نعكاساته على االمجتمع العربي وا
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نخراا الطلبةة نسةبيًا فةي النشةاا السياسةي المةنظم       صعوبة ا

 وغيةةر المةةنظم الةةةذي يةةؤدي عةةادًة إلةةةى مناقشةةات وحةةةوارات     

أوسةاا الطلبةة فةي البيئةة      فةي  ومجادالت، بل منازعةات أحيانةاً  

وربما كةان لضةغوا والضةرورات المعيشةية اليوميةة       الجامعية ،

نشةغال القةوي   ارف الطلبةة فةي الوقةت الحاضةر عةن      دور في ص

بالقضايا السياسية الكبرى، إضافًة إلى ضعف مستوى المشاركة 

الشعبية بصفة عامة في الحياة السياسية وتراجع دور مؤسسات 

أثيرهةةا وضةةعف الثقةةة بةةاألحزاب والتيةةارات  المجتمةةع المةةدني وت

 السياسية وقدرتها على التأثير والتغيير.

هتمةةام بالموضةةوعات األدبيةةة   نلحةةظ كةةذلك تةةدني اال   

التي تحتل أدنى مرتبتين. وإذا كةان مةن المفهةوم     االقتصاديةو

 االقتصةةاديةأال ينشةةغل الطلبةةة بمناقشةةات حةةول الموضةةوعات  

 ة.وهم ما يزالون في مرحلة الدراس

هتمةام.  تمام بالموضوعات األدبية مثيةر لال هإن تدني اال 

هتمامةةات قةةوي فةةي االإذ يبةةدو أن األدب لةةم يعةةد لةةه حضةةوره ال

 العامة، وأنه صار ينحصر في نخب محدودة.
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    كمصدر لتأييد وجهة النظر: اإلعالماستخدام 
 السؤال الحادي عشر:

 الم كمصدر لتأييد وجهة نظرك.خالل مناقشاتك مع أصدقائك، متى تستخدم اإلع

%( بأنهةا تلجةأ إلةى إحةدى وسةائل اإلعةالم       62.5أفادت الغالبية )

لتأييد وجهة النظر أثناء النقاش مع اآلخرين، وهذا يؤكد أهمية 

وسائل اإلعالم كمصدر للمعلومات والثقافة العامة، وما تحظةى  

به من المصداقية عند الطلبة حتى يستخدموها لةدعم وجهةات   

 م.نظره

 

 استخدام اإلعالم كمصدر لتأييد وجهة النظر 11جدول رقم 

 ال  ادري ال نعم  

اسةةتخدام وسةةائل  

 اإلعالم

 139 169 602 العدد

% 62.5% 17.5% 14.4% 

 

  استخدام المعلومات التي يحصل الطالب  عليها  من

 : (  15جدول رقم ) انظر .وسائل االتصال

هّمهم ، ويحصلون عليها مةن  يستخدم الطلبة المعلومات التي ت

% 40.2وسةةائل االتصةةال )بةةالحوار مةةع اآلخةةرين( كثيةةرًا بنسةةبة  

% ، ويستخدم الطلبة 2.6% وال بالمرة بنسبة 23.6ودائمًا بنسبة 

% ودائمةًا  23.9المعلومات  لتطبيق األفكار العلمية كثيرًا بنسبة 

% ، ويسةةةةتخدمون 10.7% وال بةةةةالمرة بنسةةةةبة  16.7بنسةةةةبة 
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% ودائمةةًا 32.2لدراسةةتهم الجامعيةةة كثيةةرًا بنسةةبة  المعلومةةات 

 %.6.5% وال بالمرة بنسبة 30.5بنسبة 

يستخدم الطلبة المعلومات التي يحصلون عليها بنسب 

%( و 63.8متقاربةة كثيةةراً ودائمةةًا فةي )الحةةوار مةةع اآلخةةرين( )  

%( وأقل منها فةي )تطبيةق األفكةار    62.7)الدراسة الجامعية( )

ى أن مجمةوع النتةائج تةدل علةى أن نسةبة      (. عل40.6عمليًا( )

استعمال الطلبة للمعلومات في هةذه المجةاالت الةثالا التةي     

يعرضةةها السةةؤال أعلةةى بصةةورة واضةةحة مةةن نسةةب عةةدم      

 (  15جدول رقم ) انظر .االستعمال

 
 استخدام المعلومات التي يحصل الطالب  عليها  من وسائل االتصال 15جدول رقم 

  
ال 

 بالمرة
 قلياًل

يةةةةةةر غ

 متأكد
 المجموع دائمًا كثيرًا

 دراستي الجامعية
 963 294 310 105 146 63 العدد

% 6.5% 15.2% 10.9% 32.2% 30.5% 100.0% 

الحةةةةةةوار مةةةةةةع 

 اآلخرين

 963 227 387 41 212 71 العدد

% 7.4% 22.0% 4.3% 40.2% 23.6% 100.0% 

تطبيةةق األفكةةار  

 العلمية

 963 161 230 149 266 103 العدد

% 10.7% 27.6% 15.5% 23.9% 16.7% 100.0% 

 

أمةا تةأخر غةةرض تطبيةق "األفكةار عمليةةًا" عةن المجةةالين       

اآلخةةرين )الحةةوار مةةع اآلخةةرين، والدراسةةة الجامعيةةة( فةةي ضةةوء 

امةة وظةروف   ظروف الواقع االجتماعي المحيط بالطلبة بصفًة ع
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نه ال يوفر فرص التطبيق العملي حتى الطلبة بصفة خاصة. إذ إ

 للكثير من األفكار اإلبداعية التي ينتجها المختصون. 

كما أن النظام التربوي ال يركز بالقدر المطلوب على توظيةف  

ت في بيئة المعلومات لحل المشكالت العملية وإحداا تغييرا

وإنما يركز بالقدر األكبر على الجوانب  الطالب الخاصة والعامة ،

ال ننسةى أن شةطرًا   و ، النظرية وتحصيل المعلومةات وحفظهةا  

كبيرًا من المعلومات التي يتلقاها الطالب ليست بالضةرورة مةن   

النةوع الةذي ال يمكةةن توظيفةه عمليةًا، فهةةي معلومةات ومعةةارف      

نتاجها في دراسته الجامعيةة  نظرية في طبيعتها، يلعيد الطالب ا

 وفي حواره مع اآلخرين.
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  :داسالمحور ال

ة  للبرامجاأو سباب متابعالتعرف على أ

 شباعاتاإللموضوعات محددة للحصول على 

 أسئلة ( 4)المختلفة 

التي تقضي معها وقتًا أكثةر ألنةك تشةعر     االتصاليةأي الوسائل  .1

 (6بأنها تشبع لديك الجوانب التالية أكثر من غيرها )

لنسيان ما يحيط بك من مشاكلا للترفيه عن النفسا لمعرفةة  

فقة عندما ال أجد شخصا أرافقةه أو  أشياء جديدةا استخدامها للر

أتحدا معها استخدامها لتمضية الوقت فقطا ألنني ال أريةد أن  

أكون مع اآلخرينا للتفاعل مع تجارب اآلخرينا الهروب المؤقت 

 ااالتصاليةمن الواقعا لتقييم المواد 

بةةةةين سةةةةبب متابعتةةةةك للبرامجاالموضةةةةوعات التاليةةةةة فةةةةي   .2

 (22التلفزيون..)

دبيةةةا العلميةةة االدينيةةة ااإلخباريةةة االفنيةةة      االجتماعيةةةا األ 

 االسياسية االرياضية االتعليمية وذلك ل :

إزالة التوترا قضاء الوقت ازيادة المعلومات االترفيه امتابعة ما 

 يجري
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بين سبب متابعتك للبرامجاالموضوعات التاليةة فةي االذاعةة ..     .3

، الدينيةة ا  ،ةالعلمية ، األدبية  اختر سببًا واحدا فقط االجتماعية :

 .التعليمية، الرياضية ، السياسية ، الفنية ، إلخبارية 

إزالة التوترا قضاء الوقت ازيادة المعلومات االترفيه امتابعة ما 

 (23يجري) 

.. اختةر  اإلنترنتبين سبب استخدامك  للموضوعات  التالية في  .4

 ،الدينيةةة،العلميةةة ،األدبيةةة : سةةببًا واحةةدا فقةةط  االجتماعيةةة   

 .التعليمية،الرياضية ، السياسية ، الفنية ، ارية اإلخب

إزالة التوترا قضاء الوقت ازيادة المعلومات االترفيه امتابعة ما 

 (24يجري    ) 

 

 التحليل والمناقشة :

    انظةر  )  التةي تحققهةا وسةائل االتصةال     شباعاتاإل

 (6جدول رقم 

أكثر  تقضي معها وقتًا االتصاليةالسؤال الساد : أي الوسائل 

    -من غيرها  ألنك تشعر أنها تشبع الجوانب التالية :

 نسيان مايحيط بك .1

 الترفيه .2

 شياء جديدهأ .3

 للرفقة .4

 تمضية الوقت .5

 خرينال أكون مع اآل .6
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 خرينتجارب اآل .7

 الهروب من الواقع .8

 االتصاليةتقييم المواد  .9

 

الوسائل االتصالية تقضي معها وقتًا أكثر  6جدول رقم    

 من غيرها

 الكتاب اإلذاعة دةالجري 6

 نسيان المحيط
 78 129 43 العدد

% 4.5% 13.4% 8.1% 

 الترفيه
 41 73 21 العدد

% 2.2% 7.6% 4.3% 

 اشياء جديده
 103 34 92 العدد

% 9.6% 3.5% 10.7% 

 للرفقة
 189 110 55 العدد

% 5.7% 11.4% 19.6% 

 تمضية الوقت
 48 96 96 العدد

% 10.0% 10.0% 5.0% 

 ال اكون مع االخرين
 202 93 44 العدد

% 4.6% 9.7% 21.0% 

 تجارب االخرين
 116 72 60 العدد

% 6.2% 7.5% 12.0% 

 الهروب من الواقع
 125 95 26 العدد

% 2.7% 9.9% 13.0% 
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تقيةةةةةةةيم المةةةةةةةواد   

 االتصالية

 80 57 75 العدد

% 7.8% 5.9% 8.3% 

 

 (6جدول رقم  تابع) 

  6جدول رقم تابع 
 الوسائل االتصالية تقضي معها وقتًا أكثر من غيرها

 االنترنت التلفزيون المجلة  

 نسيان المحيط
 82 380 24 العدد

% 2.5% 39.5% 8.5% 

 الترفيه
 61 405 52 العدد

% 5.4% 42.1% 6.3% 

 اشياء جديده
 73 143 27 العدد

% 2.8% 14.8% 7.6% 

 للرفقة
 79 202 60 العدد

% 6.2% 21.0% 8.2% 

 تمضية الوقت
 75 336 172 العدد

% 17.9% 34.9% 7.8% 

 ال اكون مع االخرين
 95 249 55 العدد

% 5.7% 25.9% 9.9% 

 تجارب االخرين
 107 245 66 العدد

% 6.9% 25.4% 11.1% 

 110 297 85 العدد الهروب من الواقع
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 الطالةب  التةي يقضةى   االتصةالية من المالحظ أن أكثر الوسةائل  

لنسيان مةا  والتي تشبع جوانب أكثر من غيرها ، معها وقتًا أكثر 

بنسبة اإلنترنت  يليها ،%39.5هي التلفزيون بنسبة   يحيط بك

ة الجريةدة بنسةب   ،%8.1الكتةاب   ،%13.4بنسبة   اإلذاعة ،23.6%

 %.2.5وأخيرًا المجلة بنسبة  ،4.5%

معها وقتًا  الطالب يقضىالتي  االتصاليةوأكثر الوسائل 

اإلنترنت  % يليها42.1هي وسيلة التلفزيون بنسبة  للترفيه أكثر

 ،%5.4المجلةةة بنسةةبة   ،%7.6بنسةةبة  اإلذاعةةة ،%32.2بنسةةبة 

 %.2.2أخيرًا الجريدة بنسبة  ،%4.3بنسبة   الكتاب

معهةا وقتةًا    الطالب التي يقضى االتصاليةئل وأكثر الوسا

للتعةرف علةى أشةياء    والتي تشبع جوانب أكثر من غيرها ، أكثر 

يليهةةا التلفزيةةون بنسةةبة   ،% 51بنسةةبة اإلنترنةةت  هةةي جديةةدة

 اإلذاعةة   ،%9.6الجريدة بنسةبة   ،%10.7بنسبة   الكتاب ،14.8%

 %.2.8وأخيرًا المجلة بنسبة  ،%3.5بنسبة 

معهةا وقتةًا    الطالب التي يقضى االتصاليةئل وأكثر الوسا

اإلنترنت  هي  للرفقةوالتي تشبع جوانب أكثر من غيرها ، أكثر 

بنسةةبة    الكتةةاب  ،%21يليهةةا التلفزيةةون بنسةةبة  ،%27.8بنسةةبة 

% 8.8% 30.8% 11.4% 

تقيةةةةةةةةيم المةةةةةةةةواد 

 االتصالية

 137 163 38 العدد

% 3.9% 16.9% 14.2% 



142 

 

وأخيةرًا    ،%6.2المجلةة بنسةبة    ،%11.4بنسةبة   اإلذاعةة  ،% 19.6

 %.5.7الجريدة بنسبة 

معهةا وقتةًا    الطالب التي يقضى االتصاليةوأكثر الوسائل 

هةي    لتمضية الوقتوالتي تشبع جوانب أكثر من غيرها ، أكثر 

اإلنترنت  ،%17.9يليها المجلة بنسبة  ،%34.9التلفزيون بنسبة 

وأخيرًا  ،% 10بنسبة متماثلة  اإلذاعة الجريدة و    ،%14.5بنسبة

 %.5الكتاب بنسبة 

 

معهةا وقتةًا    طالبال التي يقضى االتصاليةوأكثر الوسائل 

)كةي ال أكةون مةع     والتي تشبع جوانب أكثر مةن غيرهةا )  ، أكثر 

يليها االتلفزيون بنسبة  ،%30.8بنسبة اإلنترنت  ( هياآلخرين(

والمجلةة   ،%7.5و اإلذاعةة بنسةبة     ،%12الكتاب بنسبة   ،25.4%

 %.2.7وأخيرًا الجريدة بنسبة  ،%6.9بنسبة 

 

معهةا وقتةًا    الطالب يقضىالتي  االتصاليةوأكثر الوسائل 

 (والتي تشبع جوانب أكثر من غيرها )للهروب مةن الواقةع  ، أكثر 

% 23.4بنسةةبة اإلنترنةةت  يليةةه ،%30.8هةةي التلفزيةةون بنسةةبة 

والمجلةةة  ،%9.9و اإلذاعةةة بنسةةبة   ،%13يليهةةا الكتةةاب بنسةةبة  

 %.2.7% وأخيرًا الجريدة بنسبة 8.8بنسبة 
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معهةا وقتةًا    الطالب قضىالتي ي االتصاليةوأكثر الوسائل 

والتةةي تشةةبع جوانةةب أكثةةر مةةن غيرهةةا )لتقيةةيم المةةواد  ، أكثةةر 

يليهةةةا التلفزيةةون بنسةةةبة   ،%42.9اإلنترنةةت   ( هةةةياالتصةةالية 

وأخيةةرًا   ،%7.8الجريةةدة بنسةةبة  ،%8.3الكتةةاب بنسةةبة    ،16.9%

 %.3.9المجلة بنسبة 

علةةى مجمةةل   اإلنترنةةتمةةن جديةةد يتفةةوق التلفزيةةون و   

فهمةا   الجوانب المطروحةة،  خرى تفوقًا كبيرًا في كلالوسائل األ

البديالن المفضالن "عن رفقة اآلخرين، وهما في الوقت نفسةه  

ممةا يةدل علةى     ،وسيلتان متاحتان للتفاعل مع تجةارب اآلخةرين  

أنهما صارا يمةثالن فةي كثيةر مةن األحيةان بةدياًل عةن التفاعةل         

لهروب من بل أنهما يستخدمان ل ،االجتماعي الشخصي المباشر

وهةذه نتيجةة سةلبية     أو التعامةل مةع الواقةع .    مواجهة المشاكل

 على الرغم من فوائدها األخرى الكثيرة.

 

أن األول يتقةدم   اإلنترنةت وتظهر المقارنةة بةين التلفزيةون و    -

جةاالت الترفيةه وتمضةية الوقةت فقةط،      على الثاني نسبيًا في م

 ،ن المشاكلونسيا ،االنصراف اإلرادي عن التواصل مع اآلخرينو

مما يؤكةد الطبيعةة الترويحيةة والخفيفةة للوسةيط التلفزيةوني       

الةةذي يجمةع بدرجةةة أكبةةر بةةين األغةةراض  اإلنترنةةت  مقارنةة مةةع 

وقدرة المستخدم على  ،نظرًا لتنوعه ،الخفيفة والجادة التفاعلية

الذهنيةةة والنفسةةية الةةتحكم بةةه وفةةق حاجاتةةه ورغباتةةه وحالتةةه 
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علةى التلفزيةون بقةدر    اإلنترنةت   قولذلك يتفو وأوقاته الخاصة،

كبيةةر فةةي مجةةال "معرفةةة األشةةياء الجديةةدة"، وكبةةديل للرفقةةة   

اإلنسانية في حال عدم توفرها، وكذلك في مجال "التفاعل مةع  

 ".االتصاليةتجارب اآلخرين" ومجال "تقييم المواد 

 

 التلفزيون سبب االستخدام

% 

 اإلنترنت

% 

 23.6 39.5 لنسيان المشاكل

 32.2 42.1 عن النفس الترفيه

 14.5 34.9 تمضية الوقت فقط

عةةدم الرغبةةة فةةي الوجةةود مةةع   

 اآلخرين
25.9 23.4 

 51.0 14.8 معرفة أشياء جديدة

 27.8 21.0 للرفقة عند عدم وجود شخص

 30.8 25.4 التفاعل مع تجارب اآلخرين

 23.4 30.8 الهروب المؤقت من الواقع

 42.9 16.9 تقييم المواد االتصالية

 

ختالف النتيجةة فةي جةانبين يبةدوان متقةاربين      من الالفت ا -

هما "نسيان ما يحيط بالشخص من مشاكل" و "الهروب المؤقت 

 من الواقع".
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%( 39.5ففةةةي حةةةين يتفةةةوق التلفزيةةةون فةةةي الجانةةةب األول: )  

يتقةدم فةي   اإلنترنةت   %( لإلنترنت، ف ن23.6للتلفزيون مقابل )

%( للتلفزيةون.  30.8ت مقابةل ) نترنة إل%( ل32.4الجانب الثاني: )

ويتوقةةع الةةدار  أن يكةةون هنةةاك توافةةق بةةين النتيجةةة فةةي       

الحاجةة. ولكةن يبةدو أن العينةة قةد      الجانبين، لتقارب المعنى أو 

ال  عنيين، فالهروب المؤقةت مةن الواقةع   ستشعرت فرقًا بين الما

يعني نسيان المشاكل إطالقًا، إنما هو فعل مؤقت كما يرد فةي  

أن المشةةاكل تحيةةل فةةي الةةذهن إلةةى المشةةاكل     اللفةةظ. كمةةا  

 الشخصية بينما يحيل لفظ الواقع إلى الواقع العام.

 

   سبب متابعة الطالب للبرامج ا الموضةوعات التلفزيونيةة (

 (22انظر جدول رقم 

 

السةةؤال الثةةاني والعشةةرون: بةةّين سةةبب متابعتةةك للبةةرامج ا      

 الموضوعات التالية في التلفزيون.

 إزالة التوتر 

 اء الوقتقض 

 زيادة المعلومات 

 الترفيه 

 متابعة ما يجري 
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22 
إزالةةةة 

 التوتر

قضةةاء 

 الوقت

زيةةةةةةةةادة 

 المعلومات
 الترفيه

متابعة 

مةةةةةةةا 

 يجري

 االجتماعية
 200 74 295 226 108 العدد

% 11.2% 23.5% 30.6% 7.7% 20.8% 

 األدبية
 79 83 410 251 58 العدد

% 6.0% 26.1% 42.6% 8.6% 8.2% 

 العلمية
 105 43 581 109 49 العدد

% 5.1% 11.3% 60.3% 4.5% 10.9% 

 الدينية
 87 35 597 81 81 العدد

% 8.4% 8.4% 62.0% 3.6% 9.0% 

 اإلخبارية
 418 64 227 137 38 العدد

% 3.9% 14.2% 23.6% 6.6% 43.4% 

 الفنية
 112 312 122 219 107 العدد

% 11.1% 22.7% 12.7% 32.4% 11.6% 

 ياسيةالس
 425 59 218 112 59 العدد

% 6.1% 11.6% 22.6% 6.1% 44.1% 

 الرياضية
 212 234 141 202 92 العدد

% 9.6% 21.0% 14.6% 24.3% 22.0% 

 التعليمية
 120 60 568 99 41 العدد

% 4.3% 10.3% 59.0% 6.2% 12.5% 
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هةي السةبب األهةم    "زيادة المعلومات" تظهر النتائج أن  

وهي  عة الموضوعات ا البرامج ذات الطبيعة المعرفيةمتابفي 

 على الترتيب التالي:

 

 النسبة الموضوع

 %62.0 الموضوعات الدينية -

 %60.3 الموضوعات العلمية -

 %59.0 الموضوعات التعليمية -

 %42.6 الموضوعات األدبية -

 30.6   الموضوعات االجتماعية -

 لمتابعةة  كثيةرًا بالنسةبة  األخرى  لألسبابنسب ال وتتدنى

، بينما )الدينية والعلمية والتعليمية(للموضوعات الثالثة األولى 

في الموضوعات األدبية، كسبب ثةان    "قضاء الوقت"يبرز عامل 

%(. وذلك ألن المواضيع األدبية يمكةن أن  26.1للمتابعة بنسبة )

والتسلية فةي أوقةات   ، تتضمن عنصر اإلمتاع، والتذوق الجمالي 

 فراغ.ال

يبةرز دور إضةافي    الموضةوعات االجتماعيةة   متابعة وفي 

 "متابعةة مةا يجةري"   %(، ثم 23.5بنسبة ) "قضاء الوقت"لعامل 

%(. وذلك ألن الموضةوعات االجتماعيةة بطبيعتهةا    20.8بنسبة )

المتنوعة التي تترواح بين القضايا الهامة التي تحتةاج إلةى فكةر    
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والخفيفةة، تجمةع بةين     وتحليل معلومات وبين القضايا المثيةرة 

 العنصر المعرفي المعلوماتي وعنصر التسلية وتمضية الوقت.

والبةةرامج  البةةرامج السياسةةية متابعةةة أمةةا بالنسةةبة إلةةى 

، فيتقدم عامل "متابعة ما يجري" كسبب أول للمتابعة اإلخبارية

%(، يليةةه "زيةةادة 43.4خباريةةة )واإل %(44.1البةةرامج السياسةةية )

%( 22.6%( للبةةةرامج اإلخباريةةةة، و )23.6)المعلومةةةات" بنسةةةبة 

 للبرامج السياسية.

والنتيجةةة طبيعيةةة ومتوقعةةة نظةةرًا للطبيعةةة اإلخباريةةة     

وتركيزهما فةي التلفزيةون علةى األحةداا     ، لهذين الموضوعين 

 الجارية.

ومةةن الطبيعةةي أيضةةًا أن يتقةةدم السةةبب الترفيهةةي فةةي    

مةةل "قضةةاء %(، يليةةه عا32.4بنسةةبة ) البةةرامج الفنيةةةمتابعةةة 

وال  %( ، وذلةك لطبيعةة الموضةوع الفنةي ،    22.7الوقت" بنسبة )

سيما أن معظةم الموضةوعات الفنيةة التةي يعرضةها التلفزيةون       

ويهتم بها عامة الطلبةة هةي القنةوات الجماهيريةة ذات الطةابع      

فةةالم وحةةوارات  الترفيهةةي كالغنةةاء والموسةةيقى واإلصةةالح واأل  

ت الطةةةابع الثقةةةافي وذلةةةك بخةةةالف الموضةةةوعات ذا النجةةةوم ،

 النخبوي.

أتي " الترفيةه" فةي   فية  الموضوعات الرياضيةمتابعة أما  

عامل "متابعة ما يجري"  %(، ويليه24.3مة األسباب بنسبة )مقد

 %( ،21.0( ثم "قضاء الوقت" بنسةبة ) %22.0بنسبة قريبة هي )
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فالموضوعات الرياضية ذات طبيعة خبرية في التلفزيون، حيةث  

 لمةا خبةار الرئيسةية فقةرة للمتابعةات الرياضةية      تفرد نشرات األ

 تنطوي عليه الرياضة من عنصر الترفيه والتسلية.

 

 انظر سبب متابعة الطالب للبرامج ا الموضوعات اإلذاعية (

 (23جدول رقم 

السةةؤال الثالةةث والعشةةرون: بةةين سةةبب متابعتةةك للبةةرامج ا       

 الموضوعات التالية في اإلذاعة:

 إزالة التوتر 

 لوقتقضاء ا 

 زيادة المعلومات 

 الترفيه 

 متابعة ما يجري 

      هنةةاك توافةةق ملحةةوظ بةةين نتةةائج اإلجابةةات عةةن هةةذا

السؤال، ونتائج السؤال السابق الخاص في التلفزيون، حيةث إن  

 طبيعة الموضوعات تحدد أسباب متابعتها إلى حد كبير.

   السةةبب األول فةةي   "زيةةادة المعلومةةات" إذ يبقةةى عامةةل

واألدبية على  لعلمية والدينية والتعليميةمتابعة الموضوعات ا

الترتيب ، ولكن نالحظ هنا أن متابعة الموضةوعات العلميةة قةد    

%( متقدمةة علةى الموضةوعات    57.6صارت في المرتبةة األولةى )  

%( بخةةالف نتةةائج السةةؤال السةةابق )التلفزيةةون( ،  53.9الدينيةةة )
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ى حيث تتقدم متابعة الموضوعات الدينيةة، علةى أن الفةرق يبقة    

ضئياًل ، وربما كان السبب في هذا االختالف أن برامج التلفزيون 

الدينية تةوفر قةدرًا أكبةر مةن المعلومةات الدينيةة وال سةيما فةي         

مجال األحكام والفقه ، فثمة الكثير من البرامج التي تةدور حةول   

األسئلة الفقهية وإجاباتها ، وأما اإلذاعة فتقدم الكثير من برامج 

 تي يستمع إليها النا .تالوة القرآن ال

 

 سبب متابعة الطالب للبرامج 23جدول رقم 

  
إزالةةةة 

 التوتر

قضةةاء 

 الوقت

زيةةةةةةةادة 

 المعلومات
 الترفيه

متابعة 

مةةةةةةةا 

 يجري

 االجتماعية
 164 55 212 289 142 العدد

% 14.7% 30.0% 22.0% 5.7% 17.0% 

 االدبية
 49 63 368 295 62 العدد

% 6.4% 30.6% 38.2% 6.5% 5.1% 

 العلمية
 76 29 555 140 36 العدد

% 3.7% 14.5% 57.6% 3.0% 7.9% 

 الدينية
 89 38 519 120 80 العدد

% 8.3% 12.5% 53.9% 3.9% 9.2% 

 االخبارية
 427 39 196 142 41 العدد

% 4.3% 14.7% 20.4% 4.0% 44.3% 

 الفنية
 115 286 128 211 96 العدد

% 10.0% 21.9% 13.3% 29.7% 11.9% 

 السياسية
 421 46 187 150 44 العدد

% 4.6% 15.6% 19.4% 4.8% 43.7% 
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 الرياضية
 194 217 124 217 88 العدد

% 9.1% 22.5% 12.9% 22.5% 20.1% 

 التعليمية
 129 44 514 117 48 العدد

% 5.0% 12.1% 53.4% 4.6% 13.4% 

 

ق هنةا علةى   قةد تفةو   "قضاء الوقةت" ونالحظ أيضًا أن عامل      

 البةةرامج االجتماعيةةة اإلذاعيةةة،عامةةل "زيةةادة المعلومةةات  فةةي 

%( للعامةل الثةاني،   22.0ونسبة )، %( للعامل األول 30.0بنسبة )

دة المعلومات" وذلك بخالف التلفزيون الذي تقدم فيه عامل "زيا

وربما كان السبب أن الجانةب المعلومةاتي    كسبب أول للمتابعة ،

ة أوسع وأهم وأكثةر  ياالجتماعية التلفزيون المعرفي في البرامج

فضةاًل عةن أن    ، جاذبيةة منةه فةي البةرامج االجتماعيةة اإلذاعيةة      

التلفزيون يمثةل وسةيلة أهةم بكثيةر مةن اإلذاعةة فةي تحصةيل         

كمةا أظهةرت نتةائج أسةئلة     ، المعلومات والمعارف بصورة عامةة  

 سابقة مثل نتائج السؤال الخامس.

تلفزيون واإلذاعة مةن حيةث األسةباب    كذلك نلحظ توافقًا بين ال

فةي الحةالتين يتقةدم عامةل     ، فالبةرامج األدبيةة  األهم لمتابعةة  

 %(.38.2"زيادة المعلومات"، ونسبة عامل "قضاء الوقت" )

البةةرامج أسةةباب متابعةةة ب فيهةةا يتعلةةقونلحةةظ التوافةةق أيضةةًا  

، حيةث يةةأتي عامةل "متابعةة مةةا يجةري" فةي المرتبةةة      اإلخباريةة 

 األول العامةل  نسبة وتبلت ) المعلومات" "زيادة عامل هيلي ،األولى

  %(20.4) الثاني العامل ونسبة %(44.3) اإلذاعة في
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فةي أهةم أسةباب     واإلذاعةة  التلفزيةون  بةين  أيضةاً  التوافةق  ويقع

، إذ يتقدم عامل الترفيه، يليه عامل الموضوعات الفنيةمتابعة 

%( والعامةل  29.7قضاء الوقت )نسبة العامل األول في اإلذاعةة ) 

 %(.21.9الثاني )

فثمة تقارب واضةح فةي    الموضوعات الرياضيةأما بالنسبة إلى 

عة فةي اإلذاعةة والتلفزيةون، مةع     أهم األسباب التي تدعو للمتاب

ففةةي  الةةذي قةةد ال تكةةون لةةه داللةةة خاصةةة ، خةةتالف البسةةيط اال

الحالتين تمثل أسباب "الترفيه" و "قضةاء الوقةت" و "متابعةة مةا     

 مع فروق بسيطة في الترتيب. األسباب للمتابعة ، أهم يجري"

 

 متابعة ما يجريل لترفيهل قضاء الوقتل 

 %22.0 %24.3 %21.0 التلفزيون

 %20.1 %22.5 %22.5 اإلذاعة

 

    سبب متابعة الطالب لبرامج ا أو موضةوعات محةددة

 (24) انظر جدول رقم اإلنترنت  في

تابعتةةك للبةةرامج ا  السةةؤال الرابةةع والعشةةرون: بةةين سةةبب م    

 :اإلنترنتالموضوعات التالية في 

 إزالة التوتر 

 قضاء الوقت 

 زيادة المعلومات 

 الترفيه 
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 متابعة ما يجري 

 
 الموضوعات في اإلنترنتة سبب متابع24 جدول رقم 

24 
إزالةةةة 

 التوتر

قضةةاء 

 الوقت

زيةةةةةةةادة 

 المعلومات
 الترفيه

متابعة 

مةةةةةةةا 

 يجري

 االجتماعية
 109 81 213 285 146 العدد

% 15.2% 29.6% 22.1% 8.4% 11.3% 

 األدبية
 117 71 387 274 64 العدد

% 6.6% 28.5% 40.2% 7.4% 12.1% 

 العلمية
 97 43 591 106 42 العدد

% 4.4% 11.0% 61.4% 4.5% 10.1% 

 الدينية
 118 52 534 98 71 العدد

% 7.4% 10.2% 55.5% 5.4% 12.3% 

 اإلخبارية
 108 56 213 133 38 العدد

% 3.9% 13.8% 22.1% 5.8% 11.2% 

 الفنية
 110 275 152 211 85 العدد

% 8.8% 21.9% 15.8% 28.6% 11.4% 

 السياسية
 117 42 206 127 58 العدد

% 6.0% 13.2% 21.4% 4.4% 12.1% 

 الرياضية
 103 212 157 217 77 العدد

% 8.0% 22.5% 16.3% 22.0% 10.7% 

 التعليمية
 95 52 545 93 47 ددالع

% 4.9% 9.7% 56.6% 5.4% 9.9% 

 

أول  باعتبةةاره سةةبباً   "زيةةادة المعلومةةات" هنةةا يتقةةدم عامةةل   

 رتبةاا كثير من الموضوعات، ممةا يةدل علةى ا   ستخدام في اللال
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 أوضةحت بالبحث عةن المعلومةات بصةفة خاصةة، كمةا      اإلنترنت 

الجامعةة   يتقدم علىاإلنترنت  نتائج أسئلة سابقة. فقد رأينا أن

، وعلى الكتةاب كمصةدر ثقةافي ، ويتقةدم عامةل "زيةادة       نفسها 

في الموضةوعات التاليةة حسةب    اإلنترنت  ستخدامالمعلومات" ال

 :التالي  الترتيب

 % 61.4            الموضوعات العلمية .1

 %  56.6     ة   الموضوعات التعليمي .2

 %            55.5            الموضوعات الدينية .3

 %40.2             وعات األدبيةالموض .4

 

اإلذاعةةةة  باسةةةتخداموهةةةذه النتةةةائج تتقةةةارب إلةةةى حةةةد كبيةةةر  

ن هذه الموضوعات األربعة )العلمية والتعليمية والتلفزيون، إذ إ

ن ر فةي التلفزيةون واإلذاعةة مةن حيةث إ     والدينية واألدبية( تتكر

ون "زيادة المعلومات" هو السبب األول لمتابعتها. إال أن التلفزية 

 يشمل معها الموضوعات االجتماعية.

 

واإلذاعة والتلفزيون في أهةم  اإلنترنت  ونلحظ توافقًا أيضًا بين

 ، والموضوعات االخبارية الموضوعات السياسيةأسباب متابعة 

يليه سبب "زيادة و ، ففيها جميعًا يتقدم سبب "متابعة ما يجري"

ل األول تبلةةت نسةةبة العامةة اإلنترنةةت  وفةةي حالةةة  المعلومةةات" ،

%( والعامةل  43.1) الموضوعات اإلخبارية"متابعة ما يجري" في 
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ه النسب سةبب  بين تقاربلا%( . و22.1الثاني "زيادة المعلومات" )

لعالقة بين األخبار التي هي في معظمها سياسية واضح لوجود ا

 وبين الموضوعات السياسية.

 

إلنترنةت  ا ، نجد أيضًا توافقًا عامةًا بةين  ضوعات الفنيةالمووفي 

والتلفزيون واإلذاعة، في تقةدم عةاملي قضةاء الوقةت والترفيةه      

 على األسباب األخرى للمتابعة واالستخدام. 

 

 متابعة ما يجري الترفيه قضاء الوقت 

 %11.6 %32.4 %22.7 التلفزيون

 %11.9 %29.7 %21.9 اإلذاعة

 %13.5 %28.6 %21.9 اإلنترنت
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 ع :بالمحور السا

السعي للحصول على المعلومات من مصادر  

 أسئلة ( 5)مختلفة 

حين تقف أمام مشكلة تحتاج إلى مزيد من المعلومات فمن أين  .1

 ( 12  )ل تسعى للحصول عليها 

لةى زيةادة   هل يؤدي إبراز قضةية ثقافيةة فةي وسةيلة اتصةالية إ      .2

 (13 )ل  اهتمامك  بها

ا مةن قبةل   نتيجة إلثارته اإلعالمهل تتابع قضية ما في وسائل  .3

 بعض النا ل حدد المصدر الذي يثير انتباهك لها   

لعائلةةة  ا قةةادة  صةةدقاء ا أفةةراد ا ألأسةةتاذ المةةادة  ا الةةزمالء ا ا  

 (14 )لختصاصالمجتمع ا ذوي اال

المفضةةلة ال تقةةدم لةةك معلومةةات  االتصةةاليةاذا كانةةت وسةةيلتك  .4

لةى  ل  ألجةأ إ كافية فهل تلجأ للحصةول عليهةا مةن مصةادر أخةرى     

مةن خةالل األصةدقاءا مةن خةالل أفةراد          إتصةالية أخةرى  وسيلة 

 (16   ) لاألسرةا من خالل المختصين

بين إلى أي درجةة تلعةب العناصةر التاليةة كمصةدر مةن مصةادر         .5

 (25 )ثقافتك   

الةةروابط األدبيةةة -الةةروابط االجتماعيةةةج الجمعيةةات-الجمعيةةات

النةةوادي والفنيةةةج المرجعيةةة الدينيةةةج األحةةزاب السياسةةيةج  

 الرياضية جمجالس ا اتحادات الطلبة
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 التحليل والمناقشة :

            السةعي للحصةةول علةةى المزيةد مةةن المعلومةةات عةةن

السؤال الثاني عشر: حين تقف أمام مشكلة  :مشكلة من وسائل االتصال 

 -تحتاج إلى المزيد من المعلومات، فمن أين تسعى للحصول عليها:

المعلومةات لحةل مشةكلة مةا  فةي       يسعى الطلبة  للحصول على

%(، يلةي  42.3المرتبة األولى يأتي "بسؤال األشةخاص" بنسةبة )  

%( ويليهةا بفةارق   9%(، ثم الجريةدة ) 38.8ذلك اإلنترنت بنسبة )

%(، والنتيجةةةة منطقيةةةة. فعنةةةدما يتعةةةرض 8.7كبيةةر الكتةةةاب ) 

الشخص لمشكلة محددة يحتاج إلةى معلومةات عنهةا ف نةه يلجةأ      

سرع كسؤال األشخاص أو البحث فةي اإلنترنةت.   إلى الوسائل األ

أما البحث عةن كتةاب لةه عالقةة بالمشةكلة فيكلةف وقتةًا وجهةدًا         

 وبحثًا، فضاًل عن ضعف عادات القراءة عند الطلبة بصفة عامة.
 حصول على المعلومات عن مشكلة من وسائل االتصال 12الجدول رقم 

 المشاكل معلومات عنالحصول على   
 % العدد 

 %0.9 9 الجريدة

 %0.7 7 اإلذاعة

 %8.7 84 الكتاب

 %1.0 10 المجلة

 %5.8 56 التلفزيون

 %38.8 374 اإلنترنت

 %42.3 407 تسأل أشخاصا عنها



159 

 

 

      إبراز قضية ثقافية فةي وسةيلة اتصةالية إلةى زيةادة

 (13انظرالجدول رقم )االهتمام بها:
ية في وسيلة اتصالية السؤال الثالث عشر: هل يؤدي إبراز قضية ثقاف

 إلى زيادة االهتمام بهال

يؤدي إبراز قضية ثقافية في وسيلة اتصالية  13الجدول رقم   

 إلى زيادة االهتمام

 
ال 

 بتاتًا
 أحيانًا

غيةةةةةةر 

 متأكد
 دائمًا غالبًا

قضةية  

 ثقافية

 115 297 100 381 50 العدد

% 5.2% 39.6% 10.4% 30.8% 11.9% 

 

 زيادة االهتمةام فةي القضةايا    فيالتصال يبدو أن تأثير وسائل ا

  ، أحيانةاً  أن ذلك يتم% من المبحوثين يرون 39.6ن متوسط إذ إ

غالبةةًا أو دائمةةًا  ،%42.7هتمةةامهم تزيةةد مةةن اوأن إبةةراز القضةةية 

 .اإلعالمبالقضايا المطروحة في وسائل 

 

 نتيجة إلثارتهةا   اإلعالممتابعة قضية ما في وسائل

 (14نظرالجدول رقما )من قبل بعض النا 
السؤال الرابع عشر: هل تتةابع قضةية مةا فةي وسةائل اإلعةالم نتيجةة        

 لإلثارتها من قبل بعض النا ل حدد المصدر الذي يثير انتباهك لها
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متابعة قضية ما في وسائل اإلعالم نتيجة إلثارتها من قبل  14الجدول رقم   

 بعض النا 

 أحيانًا ال بتاتًا 14
غيةةةةةةر 

 متأكد
 دائمًا غالبًا

أسةةةةةةةةةةتاذ 

 المادة

 84 186 57 362 200 العدد

% 20.8% 37.6% 5.9% 19.3% 8.7% 

 الزمالء
 131 263 72 312 85 العدد

% 8.8% 32.4% 7.5% 27.3% 13.6% 

 األصدقاء
 244 297 80 192 67 العدد

% 7.0% 19.9% 8.3% 30.8% 25.3% 

أفةةةةةةةةةةةراد 

 العائلة

 296 247 64 196 80 العدد

% 8.3% 20.4% 6.6% 25.6% 30.7% 

قةةةةةةةةةةةةادة 

 المجتمع

 159 181 112 204 211 العدد

% 21.9% 21.2% 11.6% 18.8% 16.5% 

ذوي 

 االختصاص

 278 186 96 178 141 العدد

% 14.6% 18.5% 10.0% 19.3% 28.9% 

 

يالحظ أن )أستاذ المةادة( يكةون الحةافز لةدى الطالةب فةي تتبةع        

% 8.7ودائمةًا  ، % 19.3ة غالبًا بنسب اإلعالمقضية ما في وسائل 

 %. 20.8وال بتاتًا بنسبة ، 

وال بتاتةًا بنسةبة   ، % 8.7ودائمةًا  ، % 27.3و)الزمالء( بنسبة غالبًا 

8.8.% 
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وال ، % 13.6ودائمةًا بنسةبة   ، % 27.3و)األصدقاء( غالبةًا بنسةبة    

 %. 7بتاتًا بنسبة 

وال ، % 30.7 ودائمًا بنسبة، % 25.6و)أفراد العائلة( غالبًا بنسبة 

 %.8.3بتاتًا بنسبة 

وال ، 16.5ودائمًا بنسةبة  ، % 18.8و)قادة المجتمع( بنسبة غالبًا  

 %. 21.9بتاتًا بنسبة 

وال ، % 28.9ودائمةةًا ، % 19.3و)ذوي االختصةةاص( غالبةةًا بنسةةبة  

 %.14.6بتاتًا بنسبة 

تدل النتائج بصورة عامةة علةى أن اآلخةرين يلعبةون دورًا مهمةًا      

، كمةا  اإلعةالم ة االهتمام بمتابعة قضية ما فةي وسةائل   في إثار

يتقدمهم جميعًا أفراد العائلة واألصدقاء بنسبة متقاربة ، يليهم 

فة ذا جمعنةا نسةبتي    ، ذوو اإلختصاص والزمالء وقةادة المجتمةع   

 -"غالبًا و "دائمًا" ظهر لنا الترتيب التالي:

 

 %56.3            أفراد العائلة .1

 %56.1               األصدقاء .2

 %48.2      ختصاصذوو اال .3

 %40.9                 الزمالء .4

 %35.3           قادة المجتمع .5

 %28             أستاذ المادة .6
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ومن الطبيعةي أن يلعةب أفةراد العائلةة واألصةدقاء الةدور        

فةي حياتةه   األهم في هذا المجال بوصفهم األكثر قربًا وتفاعاًل 

ختصةةاص يلعبةةون أيضةةًا دورًا هامةةًا كمةةا  الاليوميةةة. إال أن ذوي ا

 تظهر النتائج.

ولكن الالفةت هنةا أن أدنةى دور هةو ألسةتاذ الجامعةة، إذ       

يبدو أن أستاذ المةادة يركةز خاصةة علةى المةادة الدراسةية التةي        

عتمد على التلقين ،  وال يثير مع طلبتةه قضةايا عامةة    ييعلمها،و

تهةا. وقةد يةدل    ، وال يحثهم على متابعتطرحها وسائل اإلعالن

أن األسةاتذة ال يحفةزون علةى متابعةة وسةائل      إلةى  ذلك أيضًا 

عتباها مصدراً موثوقاً لتحصيل المعلومات منه، أي أن با اإلعالم

 .موقفهم منها متحفظ بصورة عامة

وربما يعود ذلك أيضةًا إلةى طبيعةة العالقةة بةين الطلبةة       

ا يكةون  إذ يغلب عليهةا الطةابع الرسةمي، وغالبةًا مة     ، وأساتذتهم 

التفاعل االجتماعي بيةنهم مقتصةرًا علةى قاعةة المحاضةرات أو      

حول الشؤون الدراسية، فال تأخذ العالقة طابعًا شخصيًا يفسةح  

 المجال للتواصل والحوار ومناقشة القضايا العامة المختلفة.

نتبةةاه أن "قةةادة المجتمةةع" يتفوقةةون فةةي  وممةةا يلفةةت اال

غم مةةن الفةةرص  تةةأثيرهم علةةى المةةدر  الجةةامعي علةةى الةةر   

 المتاحة له للتأثير في الطلبة.
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 ال  مةن مصةادر أخةرى    اللجوء للحصول على معلومات

 المفضلة لدى الطالب االتصاليةتقدمها الوسيلة 

السؤال الساد  عشر: إذا كانت وسيلتك االتصالية المفضلة ال تقدم لك معلومات 

 كافية، فهل تلجأ للحصول عليها من مصادر أخرىل

 

 اللجوء للحصول على معلومات من مصادر أخرى 16رقم الجدول 

16 
ال 

 بالمرة
 قلياًل

غيةةةةر 

 متأكد
 دائمًا كثيرًا

وسةةةةةةةةيلة 

 أخرى

 213 256 37 294 114 العدد

% 11.8% 30.5% 3.8% 26.6% 22.1% 

 األصدقاء
 137 296 76 317 86 العدد

% 8.9% 32.9% 7.9% 30.7% 14.2% 

أفةةةةةةةةةةراد 

 العائلة

 205 275 82 245 102 العدد

% 10.6% 25.4% 8.5% 28.6% 21.3% 

ذوي 

 االختصاص

 291 232 65 200 128 العدد

% 13.3% 20.8% 6.7% 24.1% 30.2% 

 

بصورة عامة تدل النتائج أن نسب اللجوء إلى المختصين وأفراد 

 األسرة أعلى من عدم اللجوء.

وفةةي مقدمةةة المصةةادر البديلةةة يلةةي ذلةةك اللجةةوء إلةةى وسةةيلة   

 : حيث بلغت النسب كما يلي صالية أخرى واألصدقاءات

 

 %54.3 اللجوء إلى المختصين                         

 %49.9 أفراد األسرة                                            
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 %48.7 اللجوء إلى وسيلة اتصالية أخرى      

 %44.9 األصدقاء                                                  

 

ذوي االختصةاص ووسةائل    نسةبة اللجةوء إلةى    واألرجح أن تقدم

االتصةةال األخةةرى فةةي نطةةاق هةةذ السةةؤال علةةى أفةةراد "األسةةرة  

واألصدقاء" يعود إلى أن الشخص ال يبحث عن مصادر أخةرى إذا  

المفضلة بالمعلومةات الكافيةة، إال    االتصاليةلم تسعفه وسيلته 

ات موثوقة وكافية ألغةراض  معلوم إذا كان مهتمًا بالوصول إلى

 هتمامات محددة وليست عرضية.وا

ذات  االتصةةاليةوهةةذا مةةا يةةوفره ذوو االختصةةاص أو الوسةةيلة     

( مثاًل أكثةر ممةا يةوفره األشةخاص العةاديون      اإلنترنتالعالقة )ب

 المحيطون بالشخص.
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 الفصل   الرابع
 

 

 الخاتمة واالستنتاجات
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  رابعالفصل   ال
  

 االستنتاجاتالخاتمة و
 

معلومات ثرية حول عالقة المسحبة  وفرت هذه الدراسة 

ال الجماهيري والشخصي في تأثيرها على ثقافةة  صتوسائل اال

دراسةة  الجامعةات األردنيةة، حيةث قارنةت      الطالب الجةامعي فةي  

ن يثنتة : اتم إجراؤهةا فةي أربةع جامعةات أردنيةة       المسحبة التي 

ى المتغيةرات  ن، وتةم السةيطرة علة   يحكةوميت ن ين واثنتة يخاصت

، لتخصةةص و، الجامعةةة ونةةوع ، توى الدراسةةي المرتبطةةة بالمسةة

بلت حجمها والجنسية من خالل عينة ممثلة عشوائية  ، والجنس

 ، وقد أبرزت الدراسة أنه:( طالبا وطالبة 963)

يةتم التفاعةل مةع معظةم وسةائل االتصةال   بنسةب أكبةر فةي             -

للتةةين لليليةةة، باسةةتثناء اإلذاعةةة والجريةةدة االفتةةرة المسةةائية وا

مهمةا   يغلب التعامل معهما صباحًا ، وهو أمر يمكةن تفسةيره ،    

بلت  تأثير وسائل االتصال المختلفة، يبقةى التواصةل والتفاعةل    

بين األشخاص على الصةعيدين االجتمةاعي والخةاص هةو الةذي      

 يةون ثةم  يحتل المرتبة األولى في الحيةاة اليوميةة ويليةه  التلفز   

 .اإلنترنت 
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لكترونيةة البصةرية والسةمعية    الوسةائل اإل يالحظ أن اسةتخدام   -

، اإلذاعةة( تتقةدم علةى المةواد المطبوعةة      اإلنترنت)التلفزيون، 

ذلك بتكرار القول الشائع  وقد يلعزى ، كالكتاب الخارجي والمجّلة

ستعمالها على حسةاب الكتةاب   ان هذه الوسائل الحديثة قد زاد إ

 . مطبوعةوالمواد ال

وتظهر النتائج أنه عند )ظهور أحداا هامة( يعتمد الطالب       -

%( ثةةم التلفزيةةون  15.5%(، ثةةم اإلذاعةةة ) 19.7علةةى الجريةةدة ) 

وتظهةر  ،  %(، أكثر من الوسائل األخرى5.9ثم المجلة )، %( 7.9)

التلفزيون في مجاالت األخبةار والقضةايا    استخدامالنتائج تفوق 

يةةة فضةةاًل عةةن مجةةاالت أخةةرى )انظةةر مةةثاًل السياسةةية واالجتماع

فةيمكن تفسةير ذلةك    ،  نتائج السؤال الخامس والسؤال السابع(

نتيجة تعرض الطالب للتلفزيةون يوميةا فةي كةل األحةوال أكثةر       

بقدر كبير من الوسائل األخرى ، سواء طرأت أحداا كبيرة أم لم 

 تطرأ.

ينيةة  مةن   في معظم األحيان يتم تلقي معظم الثقافة الد       -

وال يحصل عليهةا  ،  خالل الكتاب والتلفزيون بصورة خاصة

الفةةرد مةةةن خةةالل تفاعةةةل نشةةةط فةةي سةةةياق التواصةةةل    

 االجتماعي. 
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تصةةةال بةةةين األشةةةخاص كوسةةةيلة مفضةةةلة  يبةةةرز دور اال       -

للحصةةول علةةى معلومةةات تتعلةةق بالقضةةايا االجتماعيةةة     

%(، أكثر مةن دورهةا فةي الحصةول علةى المعلومةات       26.6)

 متعلقة بالموضوعات األخرى المطروحة.ال

يلعب التلفزيةون دورًا هامةًا باعتبةاره مصةدرا فةي معظةم              -

، االقتصةةةةةاديةالموضةةةةةوعات: الدينيةةةةةة، والسياسةةةةةية، و

ويلعةةب دورًا هامةةًا ولكةةن أقةةل فةةي   والرياضةةية، والفنيةةة ،

الموضوعات االجتماعية واالهتمامات الشخصةية، ثةم دورًا   

العلميةة، ودورًا محةدودًا متةدنيًا فةي     أقل في الموضةوعات  

 %(.5.7القضايا األدبية )

تلعةةب الجريةةدة أهةةم أدوارهةةا باعتبةةاره مصةةدرا للقضةةايا          -

 السياسية والرياضية ا ويتدنى في المجاالت األخرى.

يةةزداد دور الكتةةاب باعتبةةاره مصةةدرا للقضةةايا الدينيةةة،     -

 والعلمية ويتدنى فيما عدا ذلك.

 محدودة في كل المجاالت.دورها اإلذاعة  -

يةةزداد دور المجلةةة باعتبارهةةا مصةةدرا للمواضةةيع الفنيةةة   -

 بصورة عامة، ويتدنى فيما عدا ذلك.

مصدرا الهتمامات الطالةب   اباعتبارهاإلنترنت  يزداد دور -

%(، ويتةةدنى 20.2%(، ثةةم القضةةايا العلميةةة )  26.5الشخصةةية )

 بصورة ملحوظة فيما عدا ذلك.
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ن األشخاص فال تلعب دورًا هامًا إال أما وسيلة االتصال بي -

يليها االهتمامةات الشخصةية   ، %( 26.6في القضايا االجتماعية )

 %( ودورها شديد التدنى وهامشي في المجاالت األخرى.18.1)

مصدرا  اأما الندوات والمحاضرات فدورها متدن باعتباره -

في كل المجاالت، وأعالها ))المجال الديني((  للمعلوماترئيسيا 

 %(7.5%( والمجال العلمي) 12.4بنسبة ال تتجاوز )

في ثالثة استخدامات: "الحصةول علةى    دور الكتابيزداد  -

%( و "توسةةيع اآلفةةاق  17.5معلومةةات للنقةةاش مةةع اآلخةةرين" )   

%( و "الحصول على معلومات ذات فائدة علميةة  33.4الثقافية" )

%(. وهةةو أمةةر طبيعةةي إذ يقتةةرن الكتةةاب بهةةذه 30.1تطبيقيةةة" )

يتفوقان عليه في الوظيفة  اإلنترنتلوظائف إال أن التلفزيون وا

علةى  اإلنترنةت   األولى "معلومات للنقاش مع اآلخرين"، ويتقةدم 

الكتاب قلياًل جدًا في وظيفة "الحصول على معلومات ذات فائدة 

 علمية تطبيقية"

التةي يقضةى الطالةب    واسةتخداما    االتصةالية وأكثر الوسةائل   -

)كي ال أكون مع  تشبع جوانب أكثر من غيرها )معها وقتًا أكثر ل

% يليها االتلفزيون بنسةبة  30.8بنسبة اإلنترنت  ( هياآلخرين(

% والمجلةةة 7.5%  و اإلذاعةةة بنسةةبة  12% الكتةةاب بنسةةبة   25.4

 %.2.7% وأخيرًا الجريدة بنسبة 6.9بنسبة 
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أن األولةةى  اإلنترنةةتوتظهةةر المقارنةةة بةةين وسةةيلة التلفزيةةون و -

الثانية نسبيًا في مجةاالت الترفيةه وتمضةية الوقةت      تتقدم على

واالنصراف اإلرادي عن التواصل مع اآلخرين ونسيان المشاكل ، 

 ،  مما يؤكد الطبيعة الترويحيةة والخفيفةة للوسةيط التلفزيةوني    

الةةذي يجمةع بدرجةةة أكبةةر بةةين األغةةراض  اإلنترنةةت  مقارنةة مةةع 

درة المستخدم على نظرًا لتنوعه وق ، الخفيفة والجادة التفاعلية

الةةتحكم بةةه وفةةق حاجاتةةه ورغباتةةه وحالتةةه الذهنيةةة والنفسةةية  

علةى التلفزيةون بقةدر    اإلنترنةت   وأوقاته الخاصة. ولذلك يتفوق

كبيةةر فةةي مجةةال "معرفةةة األشةةياء الجديةةدة"، وكبةةديل للرفقةةة   

اإلنسانية في حال عدم توفرها، وكذلك في مجال "التفاعل مةع  

 ".االتصاليةقييم المواد تجارب اآلخرين" ومجال "ت

فالجريدة والتلفزيون هما أهم وسيلتين لمتابعة الموضوعات  -

 السياسية.

 .والمجلة والتلفزيون هما األهم لمتابعة   الموضوعات الفنية 

 .والكتاب والتلفزيون هما األهم لمتابعة الموضوعات الدينية 

    والجريدة  تنفرد باألهمية القصوى في متابعةة الموضةوعات

 .قتصاديةاال

   والكتةةةاب هوالمصةةةدراألول لمتابعةةةة الموضةةةوعات العلميةةةة

 %( .14.4)اإلنترنت  يليه ، %(19.5%( يليه التلفزيون )39.0)
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يتقدم التلفزيون لمتابعةة الموضةوعات الترفيهيةة علةى كةل       -

% 38.5اإلنترنةت   يليه، % 40.8الوسائل األخرى بفرق كبير جدًا 

 والنتيجة طبيعية ومتوقعة.

% باعتبارهمةةةةا 34.1% والجريةةةةدة 30.5تلفزيةةةةون يتقةةةةدم ال -

وهةذه النتيجةة تتوافةق مةع نتيجةة       لألخبةار ،  مصدرين رئيسين

التلفزيةون  ، متابعة" التحلةيالت السياسةية" فةي السةؤال نفسةه      

% للعالقةةةةة الواضةةةةحة بةةةةين األخبةةةةار  41.2% والجريةةةةدة 29.8

 والتحليالت السياسية.

تابعةةة الموضةةة  تبةةرز المجلةةة بوصةةفها الوسةةيلة األولةةى لم     -

بينمةا يتضةاءل دور   ، % 27.9يليهةا التلفزيةون   ، % 42.3واألزياء  

 الوسائل األخرى.

يظهةةةر التلفزيةةةون باعتبةةةاره الوسةةةيلة األولةةةى لمتابعةةةة         -

%، وتليةه  18.3ثةم يليةه الكتةاب    ، %  28.7الموضوعات الصحية 

 % بفارق ضئيل.13.1تليها المجلة ،  % 12.8الجريدة 

محةدود بصةورة    قةراءة الكتةب  إلقبال علةى  تظهر النتائج أن ا -

ملحوظة يكفي النظر في النسب األعلى لإلجابة "لم أقرأ شيئًا"، 

 مقارنًة مع الخيارات األخرى.التي جاءت كما يلي :
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  ا   %62.2اجتمةةةةاع   ا  %69.6اقتصةةةةادية   ا   %60.9سياسةةةةية 

   ا  %49.7شعر   ا   %51.5فن   ا   %53.5رياضة ا      %56.4فكر

 %28.7دين   ا  %43.1قصة   ا    %43.2علوم  

 

-3تتقدم على غيرها، فنسبة من قرأ  الكتب الدينيةعلى أن  -

% يلةةي ذلةةك 7.0كتةةب فةةأكثر  6ومةةن قةةرأ ، % 8.6كتةةب تبلةةت  5

العلوم والرياضة في مرتبة متقاربة، ثم الفن والقصةة والشةعر   

 أيضًا في مرتبة متقاربة.

حيةث  ، ة هي الكتةب الدينيةة   تظهر النتائج أن الكتب المفضل -

ويلةةي ذلةةك كتةةب  % ،57.3بلغةةت نسةةبة تفضةةيلها غالبةةًا ودائمةةًا 

والرياضةة   ،%  44.9"الموضوعات العلمية والتقنية" غالبًا ودائمًا 

%  . 44غالبةةةًا ودائمةةةًا  23.3%   ، والصةةةحة 36.3غالبةةةًا ودائمةةةًا 

 %  .41والقضايا االجتماعية غالبًا ودائمًا 

هتمامات الطلبةة التةي يةدور حولهةا النقةاش      تعكس النتائج ا -

فيمةةا بيةةنهم، وهةةي تنسةةجم مةةع فئةةاتهم العمريةةة وظةةرفهم      

فال غرابة أن تتقةدم   اسي الجامعي وأوضاعهم االجتماعية ،الدر

، موضةةةةوعات الدراسةةةةة االجتماعيةةةةة واألوضةةةةاع اإلجتماعيةةةةة 

والتةرابط واضةح بةين     الموضوعات المتعلقةة بةالجنس اآلخةر ،   و

وفةي حةين تحةل الموضةوعات الدينيةة المرتبةة        ، هذه المجاالت

الرابعة، ف نها تتفوق على موضوعات أخةرى ذات طةابع معرفةي    
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ثقةةةافي كالموضةةةوعات العلميةةةة والتكنولوجيةةةة والسياسةةةية     

، بل تتقدم كذلك علةى  االقتصاديةوالصحية والطبية واألدبية و

، وتقتةرن  الموضوعات الرياضية التةي تحتةل المرتبةة الخامسةة     

هتمامات هذه الفئة العمرية، وكل هذا يؤكةد مةن جديةد    با عادًة

 أهمية العامل الديني عند الطلبة، كما هو سائد في المجتمع.

هتمةةةام بالموضةةةوعات األدبيةةةةة   نلحةةةظ كةةةذلك تةةةدني اال    -

وإذا كان مةن المفهةوم    التي تحتل أدنى مرتبتين ، االقتصاديةو

 يةاالقتصةةادأال ينشةةغل الطلبةةة بمناقشةةات حةةول الموضةةوعات  

 وهم ما يزالون في مرحلة الدراسة.

إذ  الهتمةام ، هتمام بالموضوعات األدبيةة مثيةر ل  إن تدني اال -

هتمامات العامةة،  قوي في االيبدو أن األدب لم يعد له حضوره ال

 وأنه صار ينحصر في نخب محدودة.

%( أفادت بأنها تلجأ إلى إحدى وسائل 62.5الغالبية العظمى ) -

نظةر أثنةاء النقةاش مةع اآلخةرين، وهةذا       لتأييةد وجهةة ال   اإلعالم

كمصةةدر للمعلومةةات والثقافةةة    اإلعةةالميؤكةةد أهميةةة وسةةائل  

العامةةة، ومةةا تحظةةى بةةه مةةن المصةةداقية عنةةد الطلبةةة حتةةى       

 يستخدموها لدعم وجهات نظرهم.

تدل النتائج بصورة عامة على أن األشخاص اآلخةرين الةذين    -

متابعةة قضةية مةا    يلعبون دورًا مهمًا في إثارة اهتمام الطالب  ب
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، يتقةدمهم جميعةًا أفةراد العائلةة واألصةدقاء      اإلعالمفي وسائل 

بنسةةةبة متقاربةةةة ، يلةةةيهم ذوو اإلختصةةةاص والةةةزمالء وقةةةادة   

 المجتمع.

ولكن الالفت هنا أن أدنى دور هو ألستاذ الجامعة، إذ يبدو أن  -

 أستاذ المادة يركز خاصة على المادة الدراسةية التةي يعلمهةا،   

التلقين ،  وال يثير مع طلبته قضايا عامة تطرحها عتمد على يو

وسائل اإلعالن، وال يحثهم على متابعتها. وقد يدل ذلك أيضًا 

 اإلعةةالمأن األسةةاتذة ال يحفةةزون علةةى متابعةةة وسةةائل   علةةى

عتباهةةا مصةةدرًا موثوقةةًا لتحصةةيل المعلومةةات منةةه، أي أن   با

 .موقفهم منها متحفظ بصورة عامة

فالتلفزيون في ، ثم الكتاب الخارجي ،  اإلنترنت ونلحظ تفوق -

وتدبني ، فضل هذه الوسائل في تحصيل الطالب الدراسي مجال

وهةذه النتةائج    ادة من اإلذاعة والمجلةة والجريةدة ،  ستفنسب اال

تنسجم مع نتائج السؤال األول حول عدد الساعات التي يقضيها 

قةدم  المختلفة، إذ يظهةر هنةاك ت   االتصاليةالطالب مع الوسائل 

كمةةا  )إضةةافة إلةةى التواصةةل الشخصةةي( ، اإلنترنةةتالتلفزيةةون و

 االتصةةاليةتنسةةجم مةةع نتةةائج السةةؤال الرابةةع حةةول "الوسةةائل  

األفضةةل للحصةةول علةةى معلومةةات فةةي مجةةاالت مختلفةةة مةةن    

 الموضوعات".
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 في مجال إسهام وسائل االتصال في تحصيل الطالب  الدراسي -

في الدراسة الجامعية، تتقدم المحاضرة الجامعية ، فهي األصل 

، ستجابات غالبًا عند احتساب اوليست مصدرًا ثانويًا أو مساندًا، 

%(  70.3والجامعة بنسةب متسةاوية)  اإلنترنت  وكثيرًا هنا يتقدم

التي يعتبر الطالب أنه مدين بالفضل لها  بخصوص ثقافتةه،   

وتتةدنى نسةب    ، يلي ذلةك التلفزيةون ، ثةم المحاضةرات العامةة     

وتتفوق علةى الكتةاب الخةارجي )حيةث مجمةوع      ألخرى الوسائل ا

وعلةةى المحاضةةرات العامةةة  ، %( 45.8نسةةب "غالبةةًا" و "كثيةةرًا" ) 

%( وهذا كله يؤكد ما 25.1)حيث مجموع نسب "غالبًا" و "كثيرًا" )

وصفه مصةدرًا  اإلنترنت  ظهر سابقًا عبر هذه الدراسة من تقدم

 للمعرفة والمعلومات.

هةي السةبب األهةم فةةي    ة المعلومةات"  "زيةاد تظهةر النتةائج أن    -

والتةي   متابعة الموضوعات ا البرامج ذات الطبيعةة المعرفيةة  

الموضةةةةةوعات ، %  62.0يتصةةةةةدرها الموضةةةةةوعات الدينيةةةةةة 

%ثةةةةم 59.0ثةةةةم  الموضةةةةوعات التعليميةةةةة ، % 60.3العلميةةةةة

 %30.6% ثم الموضوعات االجتماعية42.6الموضوعات األدبية  

 

األخةةةرى كثيةةةرًا بالنسةةةبة   وتتةةةدنى نسةةةب أسةةةباب المتابعةةةة    -

، بينما )الدينية والعلمية والتعليمية(األولى  ةللموضوعات الثالث
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في الموضوعات األدبية، كسبب ثةان    "قضاء الوقت"يبرز عامل 

وذلك ألن المواضيع األدبية يمكن أن  %( ،26.1للمتابعة بنسبة )

تتضمن عنصر اإلمتاع، والتةذوق الجمةالي والتسةلية فةي أوقةات      

 اغ.الفر

، فيتقدم والبرامج اإلخبارية البرامج السياسيةأما بالنسبة إلى  -

عامل "متابعة ما يجري" كسبب أول لمتابعة البةرامج السياسةية   

%(، يليةةه "زيةادة المعلومةةات" بنسةةبة  43.4%( واألخباريةة ) 44.1)

 %( للبرامج السياسية.22.6%( للبرامج اإلخبارية، و )23.6)

متابعةةة السةةبب األول فةةي  لومةةات""زيةةادة المعإذ يبقةةى عامةةل  -

واألدبية على الترتيب  الموضوعات العلمية والدينية والتعليمية

ولكةةن نالحةةظ هنةةا أن الموضةةوعات العلميةةة قةةد صةةارت فةةي     ،

 %(57.6المرتبة األولى )

فةي التلفزيةون واإلذاعةة     البرامج األدبيةة نلحظ توافقًا لمتابعة  -

يتقةةدم عامةةل "زيةةادة إذ  ،  مةن حيةةث األسةةباب األهةةم للمتابعةةة  

 %(.38.2المعلومات"، ونسبة عامل "قضاء الوقت" )

، حيث يأتي البرامج اإلخباريةونلحظ توافقهما أيضًا في متابعة  -

 من أهم األسباب. .عامل "متابعة ما يجري"
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الموضةوعات  أما بالنسبة إلى أهم األسباب التي تةدعو لمتابعةة    -

رب واضح مةع بعةض   فزيون فثمة تقافي اإلذاعة والتل الرياضية

 ختالف البسيط الذي قد ال تكون له داللة خاصة.اال

سةتخدام فةي   كسةبب أول لال  "زيادة المعلومةات" هنا يتقدم عامل 

متابعة الكثير من الموضوعات، وهذه النتةائج تتقةارب إلةى حةد     

ن هةذه الموضةوعات األربعةة    إذ إكبير مةع اإلذاعةة والتلفزيةون،    

ر فةي التلفزيةةون  واألدبيةةة( تتكةر  )العلميةة والتعليميةة والدينيةة   

ن "زيةةادة المعلومةةات" هةةو السةةبب األول   واإلذاعةةة مةةن حيةةث إ 

إال أن التلفزيةةةةون يشةةةةمل معهةةةةا الموضةةةةوعات   ، لمتابعتهةةةةا

 االجتماعية.

واإلذاعة والتلفزيون في أهةم  اإلنترنت  ونلحظ توافقًا أيضًا بين -

 ،والموضوعات االخبارية الموضوعات السياسيةأسباب متابعة 

جةري" يليةه سةبب "زيةادة     ففيها جميعًا يتقدم سبب "متابعة ما ي

تبلةةت نسةةبة العامةةل األول   اإلنترنةةت  وفةةي حالةةة  المعلومةةات"،

والعامل ، %( 43.1) الموضوعات اإلخبارية"متابعة ما يجري" في 

وتقةةارب النسةةب واضةةح   ، %(22.1الثةةاني "زيةةادة المعلومةةات" ) 

ي معظمها سياسية وبين للعالقة بين األخبار التي هي ف السبب

 الموضوعات السياسية.
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 والنةوادي تظهر النتائج بصورة عامة أن المؤسسات والمنظمات  -

والمجالس ونحةو ذلةك تلعةب دورًا هامشةيًا محةدودًا فةي تنميةة        

التةةي  المرجعيةة الدينيةةة" "يلسةةتثنى مةن ذلةةك   ، ثقافةة الطالةب  

تحظى بأعلى النسب مقارنة مع المؤسسات األخةرى المطروحةة   

إذ تبلت نسبة اإلجابة بأنها تسةهم )كثيةرًا( ونسةبة     ، في السؤال

الةةروابط ويليهةةا دور ، %( 47.6)كثيةةرًا جةةدًا( كمصةةدر للثقافةةة ) 

 ، %( لإلجابة )كثيرًا( و)كثيرًا جدًا(23.6بنسبة تبلت  ) االجتماعية

%( لإلجابة )كثيةرًا(  23تبلت  ) ثم النوادي الرياضية بنسبة قريبة

 .و)كثيرًا جدًا(

وتظهر النائج أن األحزاب السياسية تلعب الدور األدنى في هةذا   -

%(  ، 67المجةةال، إذ يبلةةت مجموعةةات اإلجابةةات بةةة )ال( و )قلةةياًل( )

بينمةةا يبلةةت مجمةةوع نسةةب اإلجابةةات بةةة )كثيةةرًا و )كثيةةرًا جةةدًا(    

(11.6)% 

ومن خالل استعراضنا للنتائج السالفة ، يتضةح لنةا أن الةدور    

االتصةال الجمةاهيري يتمثةل فةي التلفزيةون      الرئيسي لوسةائل  

 في تأثيرها في ثقافة الطالب الجامعي . اإلنترنتو

ولألسف أن دور األسةتاذ الجةامعي يتضةاءل كثيةرًا أمةام وسةائل       

االتصال األخرى ، ولعل من ابرز نتائج الدراسة أن نسبة الطلبة 

الجامعيين الذين يناقشون القضايا قليل بالنسبة للطلبة الذين 
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متةدنيًا فةي كثيةر    هامشةيا و ال يناقشون ، وأن الكتاب يأخذ دورًا 

يتابعهةةا الطالةةب باسةةتثناء الموضةةوعات  التةةيمةةن الموضةةوعات 

الدينية ، ونسبة الذين لم يقرأوا كتابًا خارجيًا فةي السةتة أشةهر    

 % من العينة.50في العديد من الموضوعات ال تتعدى 

بحةاا فةي مجةال السةعي     ونقترح أن يتم إجراء المزيد مةن األ     

 اإلعةةالمللحصةةول علةةى المعلومةةات واالعتمةةاد علةةى وسةةائل     

، الن البحث في هةذه المجةاالت يةوفر     اإلعالموإشباعات وسائل 

 فهمًا أفضل للمتلقي .

وفي حالة الطالب الجامعي ف ننا نحتاج إلى المزيد مةن البحةوا    

 التي تبحث عن أجوبة لألسئلة التالية :

 لتي يسعى الطالب للحصول عليها لما هي المجاالت ا .1

ما هي األسباب التي تجعل الطالةب يعتمةد علةى وسةائل      .2

 ل اإلعالم

 لماذا يسعى الطالب للحصول على المعلومات ل .3

 في دراسته ل اإلعالمهل يعتمد الطالب على وسائل  .4

 على تحصيله الدراسي ل اإلعالمما هو تأثير وسائل  .5

ات الطالةةب علةةى عالقةة  اإلعةةالممةةا هةةو تةةأثير وسةةائل    .6

 االجتماعية ل

علةةى اسةةتخدام الطالةةب   اإلعةةالممةةا هةةو تةةأثير وسةةائل   .7

 لالتصال الشخصي  ل
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فةةي تحصةةيله اإلنترنةةت  كيةةف يوظةةف الطالةةب الجةةامعي  .8

 الدراسي ل

فةةي عالقاتةةه اإلنترنةةت  كيةةف يوظةةف الطالةةب الجةةامعي  .9

 االجتماعية ل
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استطالعية على طلبة وطالبات قسم اإلعالم بجامعةة اإلمةارات العربيةة المتحةدة.     

في : كتاب عاطف العبد، فوزية العلي. دراسات في اإلعالم الفضائي. )القةاهرة: دار  

 (1995الفكر العربي، 
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 . 2004ديسمبر 
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تاب : ثورة االتصال والمجتمع الخليجي : الواقةع  بريطانيا لقنوات الفضائية " . في ك

 ( تحرير عبيد الشقصي مسقط : حامعة السلطان قابو .1والطموح  ( مجلد )

   ( نظريةات اإلعةةالم. ترجمةة كمةةال عبةد الةةرؤوف ،    1992مةيلفن ديفليةر وروكةةتش )

 1992القاهرة
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 الملحق 
 وثقافة الطالب الجامعي االتصالوسائل استبانة 

 

 الطالبة عزيزتيالطالب /  عزيزي 
 

 مايلي:البحث هذا يستهدف 
 وسائل اإلتصال كمصدر لثقافة الطالب الجامعي. التعرف على دور (1

التعرررف علررى نوعيررة المعررارف الترري يهرررتم حهررا الطالررب ويحصررل عليهررا مرر  الوسرررائل  (2
 المختلفة.

 التعرف على استخدامات الطالب لوسائل اإلتصال المختلفة. (3

التعرررف علررى اإلاررباعات التررري يحصررل عليهررا الطالررب مررر  تعر رر  لوسررائل اإلتصرررال  (4
 المختلفة.

  

تسهم في التعرف على الدور الثقافي لوسائل  موثوقَا حهاسئلة سوف تعطينا نتائج جابة حدقة على األإ  اإل 
تساعدهم في التعرف على اريحة هامة م  التي معلومات )والتربويي ( ال وستوفر للمسؤولي  ،االعالم

 تقدم  الوسائل اإلتصالية لهم. يمك  أ  ومااإلعالمية والتعليمية مما يسهم في تطوير الحرامج  ،الجمهور
 

 واكرا لتعاونكم ،،
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        القياس حول مالحظة 
يستخدم في هذا البحث مقياس مكو  م  خمس درجات تتراوح ماحي  الرفض الى القحول الكامل 

اختيار اجابة واحدة ممثلة لرأيك ويكو  ذلك  ا  في القياس التالي ويكو  المطلوب دائميظهر كما 
 (5) (4) (3( )2( )1)م  رموز المقياس  على رقم واحد فقط-(:)حو ع ااارة  

 

 المقياس
رمز 
المقيا
 س

 المقياس
رمز 
المقيا
 س

 المقياس
رمز 
المقيا
 س

 المقياس
رمز 
المقيا
 س

 المقياس

 (1ا) وافقأال بادة 
 همية ل أال 

 (1ا) ال حتاتا   (1ا)
ال يحدث 

 حداأ
 يوجد ال (1ا)

 (2)  حيانا  أ (2) هميةقليلة األ (2) وافقأال 
يحدث 
 قليال  

 قليال (2)

 متوسط (3) غير متأكد (3) هتمأال  (3) غير متأكد (3) محايد
 كثيرا (4) غالبا   (4) (4)غالبا   (4) هامة (4) وافقأ

 اكثيرا جد (5) دائما   (5) (5)دائما   (5) مهمة جدا   (5) أوافق بادة

 
                     -األسئلة:

 الترميز
 رقم المبحوث

   

1 2 3 

 1السؤال رقم  
 

 مع الوسائل اإلتصالية التالية سحوعيا  أكم عدد الساعات التي تق يها  -

 -(:لكل وسيلة إتصالية بالتأاير ) واحدا   اختر رقما  
 

 
ساعتي  

 فأقل
(1) 

3-5 
 ساعات

(2) 

6-8 
 ساعات

(3) 

ت ساعا 9
 فأكثر

 (4) 

 حرنامج رمز
 الكمحيوتر

 4 (4) (3) (2) (1) الجريدة
 5 (4) (3) (2) (1) اإلنترنت
 6 (4) (3) (2) (1) الفيديو
 7 (4) (3) (2) (1) السينما
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 8 (4) (3) (2) (1) ذاعةاإل
 9 (4) (3) (2) (1) الكتاب الخارجي

 10 (4) (3) (2) (1) المجلة
 11 (4) (3) (2) (1) التلفزيو  
الندوات 

 12 (4) (3) (2) (1) والمحا رات

االتصال حي  
 13 (4) (3) (2) (1) األاخاص*

 العالقات الحينية بما فيها العالقات االجتماعية والعالقات الخاصة. هو* االتصال حي  االاخاص 
 

السؤال 
 2رقم 

 -ما هو الوقت المف ل لديك للتفاعل مع الوسائل التالية:

 -(:لكل وسيلة إتصالية بالتأاير ) واحدا   ا  اختر رقم
صباحا   

(1) 
 الرمز (3)ليال   (2مساء  )

 14 (3) (2) (1) ذاعةاإل
 15 (3) (2) (1) الكتاب
 16 (3) (2) (1) المجلة
 17 (3) (2) (1) التلفزيو  
 18 (3) (2) (1) السينما
 19 (3) (2) (1) اإلنترنت

 20 (3) (2) (1) جريدةال
 21 (3) (2) (1) الفيديو
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 -ف ل بالنسبة لك للحصول على المعلومات التالية:ي الوسائل اإلتصالية هي األأحدد    4السؤال رقم 
 -(:)بالتأاير على رقمها  تي  ترى أنهما المصدر األهموسيل أكثر اختر

جريدة ال 
(1) 

ذاعة اإل
(2) 

الكتاب 
لخارجي ا
(3) 

المجلة 
(4) 

 التلفزيو  
(5) 

 اإلنترنت
(6) 

اإلتصال 
حي  

األاخا
ص  

(7) 

الندوات 
والمحا را

 (8ت )
 الرمز

 30 (8) (7) (6) (5) (4) (3) (2) (1) الدينية
 31 (8) (7) (6) (5) (4) (3) (2) (1) السياسية

 32 (8) (7) (6) (5) (4) (3) (2) (1) االقتصادية
 33 (8) (7) (6) (5) (4) (3) (2) (1)  االجتماعية
 34 (8) (7) (6) (5) (4) (3) (2) (1) الريا ية
 35 (8) (7) (6) (5) (4) (3) (2) (1) الفكرية العلمية

 السؤال
 3رقم  

لكل   واحد   ا  متى يزداد تعر ك لكل م  الوسائل اإلتصالية التالية..اختر وقت
 :(وسيلة بالتأاير على رقمها )

ثناء الفصل أ 
 الدراسي

(1) 

عطلة نهاية 
 سحوعاأل
 (2) 

عطلة 
منتصف 

 ةالسن
(3) 

العطلة 
 الصيفية

(4) 

 عند ظهور
 أحداث هامة

(5) 

 ال فرق 
(6) 

 الرمز

 22 (6) (5) (4) (3) (2) (1) ذاعةاإل
 23 (6) (5) (4) (3) (2) (1) الكتاب
 24 (6) (5) (4) (3) (2) (1) المجلة

 25 (6) (5) (4) (3) (2) (1) التلفزيو  
 26 (6) (5) (4) (3) (2) (1) السينما
 27 (6) (5) (4) (3) (2) (1) اإلنترنت
 28 (6) (5) (4) (3) (2) (1) الجريدة
 29 (6) (5) (4) (3) (2) (1) الفيديو
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 36 (8) (7) (6) (5) (4) (3) (2) (1) دحيةاأل
 37 (8) (7) (6) (5) (4) (3) (2) (1) الفنية

االهتمامات 
 الاخصية

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 38 

 
 
 
 
 

 5السؤال رقم 
 

كثر م  غيرها م  حيث أنك تستخدمها  أي الوسائل اإلتصالية ترى أ -

 :الجوانب التالية
 -(:ا )مهي.. بالتأاير على رقم على األكثر( تي ختر وسيلأ)    

 

ة )
ريد

الج
1) 

اإل
ة )

ذاع
2) 

(  
اب

لكت
ا

3) 

ة )
مجل

ال
و   (4

فزي
التل

 
(

رنت (5
إلنت

ا
 

(
6) 

ص
اخا

 األ
حي 

ال 
تص

اإل
 

(
7) 

ت 
 را

محا
 وال

وات
لند

ا
(

 الرمز (8

الحصول على معلومات 
 39 (8) (7) (6) (5) (4) (3) (2) (1) للنقاش مع اآلخري 
 40 (8) (7) (6) (5) (4) (3) (2) (1) توسيع آفاقك الثقافية

 41 (8) (7) (6) (5) (4) (3) (2) (1) خبارألمتابعة ا
 42 (8) (7) (6) (5) (4) (3) (2) (1) لتأخذ استراحة م  الدراسة
للحصول على معلومات 
 ذات فائدة علمية تطحيقية

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 43 

 

 6السؤال رقم 
نك كثر أل أ تا  ي الوسائل اإلتصالية التي تق ي معها وقأ

 -تاعر بأنها تابع لديك الجوانب التالية أكثر م  غيرها:
 (اختر وسيلة واحدة بالتأاير على رقمها )
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يدة 
جر

ال
 

(
1) 

اإل
عة

ذا
 

 (
اب (2
لكت

ا
 

(
جلة (3
الم

 
 (

و   (4
فزي

التل
 

(
رنت (5
إلنت

ا
 

(
 الرمز (6

 44 (6) (5) (4) (3) (2) (1) لنسيا  ما يحيط بك م  مااكل
 45 (6) (5) (4) (3) (2) (1) ع  النفس ترفي لل

 46 (6) (5) (4) (3) (2) (1) لمعرفة أاياء جديدة
جد أاستخدامها للرفقة عندما ال 

 47 (6) (5) (4) (3) (2) (1) تحدث مع أو أرافق  أاخصا 

 48 (6) (5) (4) (3) (2) (1) استخدامها لتم ية الوقت فقط
 49 (6) (5) (4) (3) (2) (1) خري كو  مع اآلأ  أريد أ نني الأل 

 50 (6) (5) (4) (3) (2) (1) للتفاعل مع تجارب اآلخري 
 51 (6) (5) (4) (3) (2) (1) الهروب المؤقت م  الواقع
 52 (6) (5) (4) (3) (2) (1) لتقييم المواد االتصالية

 -* أسباب أخرى، حددها:

 
 

ائل  تف لها اكثر م  غيرها لمتابعة ي الوسأ - 7السؤال رقم 
  .المو وعات التالية

(على رقمها مقاحل كل بالتأاير ) تي وسيلأهم اختر 
  مو وع 

 
 

ة )
ريد

الج
1) 

ة )
ذاع

اال
2) 

ب )
كتا

ال
3) 

ة )
مجل

ال
4) (  

زيو
لتلف

ا
5) 

ت )
نترن

اإل
6) 

 الرمز

 53 (6) (5) (4) (3) (2) (1) التحليالت السياسية
 54 (6) (5) (4) (3) (2) (1) و وعات الفنيةالم

 55 (6) (5) (4) (3) (2) (1) المو وعات الدينية
 56 (6) (5) (4) (3) (2) (1) دحيةالمو وعات األ

المو وعات 
 االقتصادية

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 57 
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 58 (6) (5) (4) (3) (2) (1) المو وعات العلمية
المو وعات 

 59 (6) (5) (4) (3) (2) (1) فيهيةالتر 

 60 (6) (5) (4) (3) (2) (1) خباراأل
المو وعات 

 61 (6) (5) (4) (3) (2) (1) جتماعيةاإل

المو وعات 
 62 (6) (5) (4) (3) (2) (1) الريا ية

 63 (6) (5) (4) (3) (2) (1) المو ة واألزياء
 64 (6) (5) (4) (3) (2) (1) الصحة

السؤال 
 8رقم

 -اهر الستة الما ية:قرأت خالل األ خارجيا   كم كتابا  
 -( على الدرجة التي تراها مناسبة:اارة )إ ع 

 

ايئا  
قرأ 

م أ
ل

 (
1) 

د )
واح

ب 
كتا

2) 

(  
تابا

ك
3) 

3-
5 

ب )
كت

4) 

6 
ثر 

فأك
ب 

كت (
 الرمز (5

 65 (5) (4) (3) (2) (1) قصة               
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 66 (5) (4) (3) (2) (1) اعر 

 67 (5) (4) (3) (2) (1) سياسية   

 68 (5) (4) (3) (2) (1) اقتصاد   

 69 (5) (4) (3) (2) (1) دي             

 70 (5) (4) (3) (2) (1) اجتماع  

 71 (5) (4) (3) (2) (1) ريا ة

 72 (5) (4) (3) (2) (1) ف 

 73 (5) (4) (3) (2) (1) علوم

 74 (5) (4) (3) (2) (1) فكر
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السرررؤال رقرررم 
9 

 

ما  نوع مو وعات الكتب التي تقوم عادة  -
 تهاءبقرا
 -( على الدرجة التي تراها مناسبة:اارة )إ ع  

 

أال 
تاتا  

  ح
لها

ف 
  

    (
1) 

أ
ليال  

ا ق
 له

ف
 

(
2) 

أال 
) هتم

3) 

البا  
غ

 (
4) 

ئما  
دا

 (
5) 

 الرمز

       
 75 (5) (4) (3) (2) (1) األدب

المو رررررررررررررررررروعات 
 (5) (4) (3) (2) (1) الدينية

76 

 77 (5) (4) (3) (2) (1) الفنو  
 78 (5) (4) (3) (2) (1) السياسة
 79 (5) (4) (3) (2) (1) االقتصاد
 80 (5) (4) (3) (2) (1) التاريخ
 81 (5) (4) (3) (2) (1) الاعر

الطرائرررررررررررررررررررررررررررررررف 
 (5) (4) (3) (2) (1) والمسابقات

82 

 83 (5) (4) (3) (2) (1) القصص
المو رررررررررررررررررروعات 
 العلميرررررررررررررررررررررررررررررررررة

 والتكنولوجية
(1) (2) (3) (4) (5) 

84 

 85 (5) (4) (3) (2) (1) الريا ة
 86 (5) (4) (3) (2) (1) األزياء

 87 (5) (4) (3) (2) (1) ف  الطحخ
 88 (5) (4) (3) (2) (1) الصحة
 89 (5) (4) (3) (2) (1) األحراج

 90 (5) (4) (3) (2) (1) اإلعالنات
الق ررررررررررررررررررررررررررررررررايا 

 اإلجتماعية
(1) (2) (3) (4) (5) 

91 
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السؤال رقم 

(10) 

م  خالل  أي المو وعات أكثر تداوال للنقاش مع زمالئك -

في الحوار  تستخدمهاومات صدقاء فأي المعلمناقاتك مع األ

 -:( على رقمها) كثر م  غيرها اختر واحدة حو ع ااارةأ

 

 92  االجتماعية المو وعات  .1

 93 السياسية المو وعات  .2

 94 االقتصادية المو وعات  .3

 95 الصحية والطحية المو وعات  .4

 96 التكنولوجية والعلمية المو وعات  .5

 97 ت حول التسوق المو وعا  .6

 98 مو وعات المو ة واألزياء  .7

 99 الريا ية المو وعات  .8

 100 دحيةاأل المو وعات  .9

 101 الدينية المو وعات  .10

 102 الفنية المو وعات  .11

 103 المو وعات ع  الجنس االخر  .12

 104 مو وعات السفر  والسياحة  .13

 105 موصوعات حول الدراسة الجامعية  .14
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السرررررررررررؤال 

رقرررررررررررم 

12- 

 لة واحردةخترر وسريإي  تسعى للحصرول عليهرا  ألى مزيد م  المعلومات فم  إمام ماكلة تحتاج أحي  تقف 

 (.)  فقط بالتأاير على رقمها 

 

 الجريدة

 (1) 

 ذاعةاإل

(2) 

الكتاب 

(3 ) 

 لمجلة ا

(4) 

 التلفزيو  

(5) 

  اإلنترنت

(6  ) 

 اخاصا  أتسأل 

 (7)اعنه

الرمز 

107 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حدى إصدقائك هل تستخدم أخالل مناقااتك مع  11السؤال رقم
 :عالم كمصدر لتأييد وجهة نظركوسائل اإل

 نعم 
(1)  

 ال
(2) 

 ال أدري 
(3)  

الرمز 

106 

 13السؤال رقم

 هل يؤدي احراز ق ية ثقافية في وسيلة إتصالية الى زيرادة اهتمامرك 

 :حها
 ا  ال حتات

 (1) 

  حيانا  أ
(2) 

 هتم  أال 

(3 ) 

 غالبا  
(4) 

 دائما  

(5) 

الرمز 

108 
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ثارتها م  وسائل االعالم نتيجة إل  ق ية ما فيهل تتابع  14السؤال رقم
 المصدر الذي يثير انتباهك لهاحدد  ؟قحل بعض الناس

 

تاتا  
ث ح

حد
ال ي

 
(

1) 

أ
يانا  

ح
 (

2) 

أكد
 مت

غير
 (

3)  

البا  
غ

 (
4) 

ئما  
دا

 (
5) 

 الرمز

 109 (5) (4) (3) (2) (1) أستاذ المادة 

 110 (5) (4) (3) (2) (1) الزمالء

 111 (5) (4) (3) (2) (1) االصدقاء

 112 (5) (4) (3) (2) (1) أفراد العائلة 

 113 (5) (4) (3) (2) (1) قادة المجتمع

 411 (5) (4) (3) (2) (1) اإلختصاص وذو 

15السؤال رقم  
ي مدى تقوم أ إلىذا حصلت على معلومات تهمك فإ

 -:باستخدام هذه المعلومات في المجاالت التالية

 

مرة
 بال

ال
 

 (
ليال   (1
ق

  
(

2) 

كد 
متأ

ير 
غ

 
(

ثير   (3
ك

  
(

ئما   (4
دا

  
(

5) 

 الرمز

 115 (5) (4) (3) (2) (1) خري  مع اآل الحوار
 116 (5) (4) (3) (2) (1) عمليا  فكار األ تطحيق

 117 (5) (4) (3) (2) (1) في دراستي الجامعية
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اذا كانت وسيلتك اإلتصالية المف لة ال تقدم  16السؤال رقم
لك معلومات كافية فهل تلجأ للحصول عليها م  

 خرى؟أمصادر 

  

مرة
 بال

ال
  

 (
ليال   (1

ق
  

(
2) 

أال 
تم 

ه
 

 (
3 ) 

ثيرا  
ك

  

(
ئما   (4
دا

  

(
5) 

 الرمز

 118 (5) (4) (3) (2) (1) خرى أيلة إتصالية لجأ الى وسأ
مر  خرالل  للحصول عليهالجأ أ

 119 (5) (4) (3) (2) (1) صدقاءاأل

مر  خرالل  للحصول عليهالجأ أ
 120 (5) (4) (3) (2) (1) سرةراد األأف

مر  خرالل  للحصول عليهالجأ أ
 121 (5) (4) (3) (2) (1) المختصي 

السررررررررررررررؤال 

 17رقم

 كعالم في تحصيلستفيد م  معلومات اإلهل ت

 ي ؟:الدراس
 ا  ال حتات

 (1) 

  حيانا  أ
(2) 

هتم أال 
 (3 )  

غال
 (4) با  

 دائما  

(5) 

الرمز 

122 

السؤال 
 18رقم

هل يحدث  داخل المحا رة  ا  تتم مناقاات حول 
 لها وسائل االعالم تاحداث تعر 

   حدا  أال يحدث 

(1) 

  قليال  
(2) 

   غير متأكد 
(3 ) 

 غالبا  
(4) 

 دائما  

(5) 

الرمز 

123 
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 19السؤال رقم 
 

) دائكأحدى وسائل االعالم التالية ف ل في هل تاعر بأ  إل
 -(:) المناسب رقم الأار على -:الجامعي تحصيلك(

 ال 
 

(
1) 

يالقل
 

 (
سط  (2
متو

 

(
يرا  (3

كث
(

جدا (4
يرا 

كث
 

 (
5) 

 الرمز

 124 (5) (4) (3) (2) (1) يدةالجر 

 125 (5) (4) (3) (2) (1) ذاعةاإل

 126 (5) (4) (3) (2) (1) الكتاب الخارجي

 127 (5) (4) (3) (2) (1) المجلة

 128 (5) (4) (3) (2) (1) التلفزيو  

 129 (5) (4) (3) (2) (1) االنترنت

السؤال 
 20رقم

موضوعات حول ما تناقلته وسائل طرحت داخل المحاضرة  اذا ما -
 -:في المناقشةك تشار  ي مدىألى إاالعالم، ف

ال  أاارك  
 (1)   حدا  أ

  اارك قليال  أ
(2) 

    هتمأال 
(3 ) 

  غالبا  
 أاارك

(4) 

  دائما  
 (5) ااركأ

الرمز 

130 
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نك مدي  حثقافتك لوسائل االتصال أي مدى تاعر ألى إ  حي   21السؤال رقم
 -(:بالتأاير على رقم   ) -التالية:

 

مرة 
 بال

ال
 

(
ليال   (1
ق

 
 

(
ي  (2 ر
 أد

ال
 

(
البا   (3
غ

 
 

(
ثيرا   (4
ك

 
 

(
5) 

 الرمز

 131 (5) (4) (3) (2) (1) الجريدة

 132 (5) (4) (3) (2) (1) ذاعةاإل

الكتاب 
 الخارجي

(1) (2) (3) (4) (5) 
133 

 134 (5) (4) (3) (2) (1) المجلة 

 135 (5) (4) (3) (2) (1) التلفزيو  

المحا رات 
 العامة

(1) (2) (3) (4) (5) 
136 

 137 (5) (4) (3) (2) (1) الجامعة

 138 (5) (4) (3) (2) (1) السينما

 139 (5) (4) (3) (2) (1) اإلنترنت
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السؤال رقم 
22 

  لتلفزيو  ا التالية في /المو وعاتحي  سحب متابعتك للحرامج
 -(:واحدا فقط بالتأاير على رقم   ) اختر سحبا  

إ 
تر 

لتو
ة ا

زال (
1) 

ت 
لوق

ء ا
 ا

ق
(

دة  (2
زيا

ات
لوم

لمع
ا

 
(

ي   (3
ترف

ال
 

(
4) 

ما 
عة 

متاب
ي )

جر
ي

5) 

 الرمز

 140 (5) (4) (3) (2) (1) االجتماعية
 141 (5) (4) (3) (2) (1) دحيةاأل

 142 (5) (4) (3) (2) (1) العلمية
 143 (5) (4) (3) (2) (1) الدينية

 144 (5) (4) (3) (2) (1) يةخبار اإل
 145 (5) (4) (3) (2) (1) الفنية

 146 (5) (4) (3) (2) (1) السياسية
 147 (5) (4) (3) (2) (1) الريا ية

 148 (5) (4) (3) (2) (1) ةمييتعلال
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السؤال رقم 
23 

 ذاعة اال التالية في /المو وعاتي  سحب متابعتك للحرامجح
 -(:واحدا فقط بالتأاير على رقم   ) اختر سحبا   

 

إ
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متاب
ي )
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ي

5) 
 الرمز

 149 (5) (4) (3) (2) (1) االجتماعية
 150 (5) (4) (3) (2) (1) دحيةألا

 151 (5) (4) (3) (2) (1) العلمية
 152 (5) (4) (3) (2) (1) الدينية

 153 (5) (4) (3) (2) (1) يةخبار اإل
 154 (5) (4) (3) (2) (1) الفنية
 155 (5) (4) (3) (2) (1) السياسية
 156 (5) (4) (3) (2) (1) الريا ية

 157 (5) (4) (3) (2) (1) ةمييتعلال
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السؤال رقم 
24 

.. اإلنترنتالتالية في  مو وعات لل استخدامك حي  سحب 
  (واحدا فقط بالتأاير على رقم   ) اختر سحبا  
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ي

5) 

 الرمز

 158 (5) (4) (3) (2) (1) االجتماعية
 159 (5) (4) (3) (2) (1) دحيةاأل

 160 (5) (4) (3) (2) (1) العلمية
 161 (5) (4) (3) (2) (1) الدينية

 162 (5) (4) (3) (2) (1) يةخبار اإل
 163 (5) (4) (3) (2) (1) الفنية

 164 (5) (4) (3) (2) (1) السياسية
 165 (5) (4) (3) (2) (1) الريا ية

 166 (5) (4) (3) (2) (1) ةمييتعلال
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 ا رمز حيانات عامة

 173 ىأنث( 2)  ذكر        ( 1) :الجنس

( 5( صرررريدلة     )4)     I.T( 3)    علرررروم ( 2)       داب ( آ1) الكلية

( علوم ادارية 8)    هندسة ( 7( اريعة  )6حقوق / قانو         )

( زراعرررة  11( طرررب        )10( تمرررريض     )9/ إدارة أعمرررال     )

( كليرررررة العلررررروم الريا رررررية       13( كليرررررة العلررررروم التربويرررررة       )12)

 ( كلية العلوم االجتماعية14)

174 

 

 175 الخامس( 5)  الرابع( 4)  الثالث( 3)  الثاني( 2)  ولاأل ( 1) المستوى الدراسي

 ( أجنحي3)          ( عربي2) ( أردني 1) الجنسية

     

176 

 

 
 25السؤال رقم

إلى أي درجة تلعب العناصر التالية كمصدر م  حي  
 -(:) المناسب رقم الأار على مصادر ثقافتك 

 

 ال 
 

(
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يالقل
 

 (
سط  (2
متو

 

(
يرا  (3

كث
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جدا (4
يرا 

كث
 

 (
5) 

 الرمز

 167 (5) (4) (3) (2) (1) يةالروابط االجتماع-الجمعيات
 168 (5) (4) (3) (2) (1) الفنيةو دحية األالروابط -الجمعيات
 169 (5) (4) (3) (2) (1) الدينيةالمرجعية 
 170 (5) (4) (3) (2) (1) السياسيةاألحزاب 
 171 (5) (4) (3) (2) (1) الريا ية النوادي 

 172 (5) (4) (3) (2) (1) مجالس / اتحادات الطلبة 
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 صاحل خليل  أبوأصبع                

           

  األردناألردن    1182211822--  دابوق دابوق ( (   2929ص . ب ) ص . ب )                          

P.O. Box: 29, Dabouq, 11822 Jordan  
                    ((969622))6479904864799048( فاكس( فاكس969622))    66  55411525411525املنزل املنزل   هاتفهاتف(   (   969622))  7777--60020666002066جوال جوال 

                                                                                    EE--Mail::  sabuosba@ gmail.com  

                                                                          ssaabbuuoossbbaa   @@  hhoottmmaaiill..ccoomm  

  

 : 
ً
 : أّوال
ً
  ::ميةميةــــــالت العلالت العلــــــاملؤهاملؤهأّوال
  

   م.م.19821982واشنطن دي س ي واشنطن دي س ي   ––هوارد هوارد دكتوراة في االتصال الجماهيري/ جامعة دكتوراة في االتصال الجماهيري/ جامعة  

   م.م.19771977دكتوراة في النقد األدبي واألدب املقارن/ جامعة القاهرة دكتوراة في النقد األدبي واألدب املقارن/ جامعة القاهرة  

   م.م.19751975دبلوم دراسات عليا في الصحافة والنشر/ جامعة القاهرة دبلوم دراسات عليا في الصحافة والنشر/ جامعة القاهرة  

   م.م.11997722ماجستير في النقد األدبي واألدب املقارن/ جامعة القاهرة ماجستير في النقد األدبي واألدب املقارن/ جامعة القاهرة  

  /م.م.19681968القاهرة القاهرة كلية دار العلوم/ جامعة كلية دار العلوم/ جامعة   ليسانس في اللغة العربية/ليسانس في اللغة العربية  

  

 : 
ً
 : ثانيا
ً
  : : براتبراتــــــالخالخ  ثانيا

 20172017--20152015  الشارقةالشارقة  جامعةجامعة ––زائر زائر ستاذ ستاذ أأ .1

 األردن ( -) عّمان   20152015م حتى م حتى 20052005من من   بدءابدءانائب رئيس جامعة فيالدلفيا نائب رئيس جامعة فيالدلفيا  .2

    20142014  --1111--2525اعتبارا من اعتبارا من   --  عضو مجلس أمناء جامعة آل البيتعضو مجلس أمناء جامعة آل البيت  ..33

  م.م.22000077  ––  مم20032003عميد كلية اآلداب والفنون/ جامعة فيالدلفيا من عميد كلية اآلداب والفنون/ جامعة فيالدلفيا من   ..44

  م.م.20032003//22  ––م م 20002000//99معة السلطان قابوس من معة السلطان قابوس من رئيس قسم اإلعالم/ جارئيس قسم اإلعالم/ جا  ..55

  تب:تب:ــــــــالكالك
: كت  

ً
: كتأوال
ً
  ردردــــأليف منفأليف منفــــب تب تــــــأوال

ــفي النقفي النقأ. أ.  ــــ ـــد األدبد األدبــ ــــ   : : ييـ

  م(.م(.19751975فلسطين في الرواية العربية ) بيروت: مركز األبحاث فلسطين في الرواية العربية ) بيروت: مركز األبحاث   ..11

mailto:sabuosba@gmail.com
mailto:sabuosba@gmail.com
mailto:sabuosba2000@yahoo.com
mailto:sabuosba2000@yahoo.com
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  م(.م(.19781978قراءات في األدب ) طرابلس: الشركة العامة للنشر والتوزيع قراءات في األدب ) طرابلس: الشركة العامة للنشر والتوزيع   ..22

  م.م.20092009عمان عمان     --( جامعة فيالدلفيا ( جامعة فيالدلفيا 22)ط)ط  ية في فلسطين املحتلةية في فلسطين املحتلةالحركة الشعر الحركة الشعر   ..33

: دراسة في التجربة الروائية   ..44
ً
: دراسة في التجربة الروائية الرواية الفلسطينية واملنفى: الجزيرة العربية مكانا
ً
الرواية الفلسطينية واملنفى: الجزيرة العربية مكانا

  م.م.20012001الفلسطينية/ الشارقة، اتحاد كتاب اإلمارات الفلسطينية/ الشارقة، اتحاد كتاب اإلمارات 

) ) فلسطين بين تحدي الوجود وثقافة التحدي: قراءات في أدب املقاومة وثقافتها،فلسطين بين تحدي الوجود وثقافة التحدي: قراءات في أدب املقاومة وثقافتها،  ..55

  م.م.20201100  دار البركة دار البركة   --عمان : وزارة الثقافة عمان : وزارة الثقافة 

  ((م.م.20120122  دار البركةدار البركة  --عمان : وزارة الثقافة عمان : وزارة الثقافة ))مرآة الزمن، مرآة الزمن،   ..66

  

ـــفي االتصفي االتصب. ب.                  ـــ ــ   ::الالــ

مؤسسة البيان مؤسسة البيان   ––اإلعالم والتنمية: نموذج مقترح لالتصال التنموي/ دبي اإلعالم والتنمية: نموذج مقترح لالتصال التنموي/ دبي   ..11

  م.م.19851985للصحافة والطباعة والنشر للصحافة والطباعة والنشر 

  م.م.20052005دار مجدالوي دار مجدالوي   22ططقضايا إعالمية: قضايا إعالمية:   ..22

مؤسسة البيان مؤسسة البيان   ––  دبيدبيالتنمية العربية "تحرير وتقديم" التنمية العربية "تحرير وتقديم" و و دراسات في اإلعالم دراسات في اإلعالم   ..33

  م.م.19891989للصحافة والطباعة والنشر للصحافة والطباعة والنشر 

  ..20102010دار البركة دار البركة عمان، عمان،   66االتصال واإلعالم في املجتمعات املعاصرة طاالتصال واإلعالم في املجتمعات املعاصرة ط  ..44

عمان، دار  آرام عمان، دار  آرام   22مناهج البحث اإلعالمي، تأليف ويمير  ودومينك )ترجمة( طمناهج البحث اإلعالمي، تأليف ويمير  ودومينك )ترجمة( ط  ..55

  م.م.19981998للدراسات والنشر للدراسات والنشر 

  م.م.20102010دار مجدالوي دار مجدالوي عمان، عمان،   33إلعالمية في الوطن العربي، طإلعالمية في الوطن العربي، طإدارة املؤسسات اإدارة املؤسسات ا  ..66

  م.م.20020099مزيدة، عمان، دار الشروق مزيدة، عمان، دار الشروق   33العالقات العامة واالتصال اإلنساني، طالعالقات العامة واالتصال اإلنساني، ط  ..77

  م.م.20102010دار البركة دار البركة عمان، عمان،   33طط،،20102010االتصال الجماهيري االتصال الجماهيري   ..88

تحديات اإلعالم: املصداقية الحرية والهيمنة الثقافية، عمان، دار الشروق تحديات اإلعالم: املصداقية الحرية والهيمنة الثقافية، عمان، دار الشروق   ..99

  م.م.19991999

م للنشر م للنشر 20082008عمان، دار البركة عمان، دار البركة   22ثية في ضوء علم االتصال، طثية في ضوء علم االتصال، طنصوص ترانصوص ترا  ..1010

  والتوزيع.والتوزيع.

فنون الكتابة اإلعالمية: فن املقالة باالشتراك مع د. محمد عبيد هللا، عمان، دار فنون الكتابة اإلعالمية: فن املقالة باالشتراك مع د. محمد عبيد هللا، عمان، دار   ..1111

  م.م.20012001مجدالوي مجدالوي 

  م.م.20102010عمان، دار مجدالوي عمان، دار مجدالوي 22ته وتأثيراته، ط ته وتأثيراته، ط استراتيجيات االتصال وسياسااستراتيجيات االتصال وسياسا  ..1212
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  م.م.20082008ائرة الثقافية/ أمانة عمان الكبرى ائرة الثقافية/ أمانة عمان الكبرى في الثقافة اإلعالمية، عمان، الدفي الثقافة اإلعالمية، عمان، الد  ..1313

االتصال والتنمية املستدامة في الوطن العربي " تحرير وتقديم ومشاركة االتصال والتنمية املستدامة في الوطن العربي " تحرير وتقديم ومشاركة   ..1414

  م.م.20092009عمان عمان   ––بمجموعة دراسات " جامعة فيالدلفيا بمجموعة دراسات " جامعة فيالدلفيا 

  م.م.20120122، عمان، دار البركة ، عمان، دار البركة   ،،الدعاية والرأي العام: مفاهيم وتطبيقاتالدعاية والرأي العام: مفاهيم وتطبيقات  ..1515

1166..  AAffrroo--AArraabb  CCeennttrriicciittyy::  AA  MMooddee  FFoorr  DDeevveellooppmmeenntt  CCoommmmuunniiccaattiioonn    

((  CCaannaaddaa,,  OOnnttaarriioo::  JJeerruussaalleemm  IInntteerrnnaattiioonnaall  PPuubblliisshhiinngg  hhoouussee,,  11998822))..  

  

ــــــص قصص قصــــــــــقصقصج.  ج.   ـــ   يرة:يرة:ـــ

  م.م.19721972القاهرة، مطبعة املعرفة القاهرة، مطبعة املعرفة   عراة على ضفة النهر/عراة على ضفة النهر/  ..11

  م.م.19751975بيروت، دار القدس بيروت، دار القدس محاكمة مديد القامة/ محاكمة مديد القامة/   ..22

  م.م.19781978والنشر  والنشر  بيروت، املؤسسة العربية للدراسات بيروت، املؤسسة العربية للدراسات أميرة املاء/ أميرة املاء/   ..33

  م.م.19921992/ قبرص، دار امللتقى / قبرص، دار امللتقى وجوه تعرف الحبوجوه تعرف الحب  ..44

  م.م.20012001املجموعات القصصية املجموعات القصصية قصص بلون الحب: قصص بلون الحب:   ..55

  20162016دار الصدى دار الصدى   ::بي بي دد        دعوة عشاءدعوة عشاء  ..66

  

ــــــب عب عــــــــــكتكتد. د.  ــــ   امة:امة:ــ

  م.م.19821982الحق والبندقية/ طرابلس، الشركة العامة للتوزيع والنشر الحق والبندقية/ طرابلس، الشركة العامة للتوزيع والنشر   ..11

  ..مم20092009  البركةالبركة  عمان، دارعمان، دار  ((33)ط)ط  في الفكر والحضارة " تحرير وتقديم"،في الفكر والحضارة " تحرير وتقديم"،  ..22

  م.م.20142014  نوافذ على الحضارة  . عمان، دار البركةنوافذ على الحضارة  . عمان، دار البركة  ..33

  

 
ً
 ثانيا
ً
ــ: كت: كتثانيا ـــ   تركةتركةــــــــــب مشب مشـ

قبرص، دار قبرص، دار / / دمشقدمشق  --إدارة املؤسسات اإلعالمية باالشتراك مع خالد محمد أحمدإدارة املؤسسات اإلعالمية باالشتراك مع خالد محمد أحمد  ..11

  م.م.19841984صبر للطباعة والنشر صبر للطباعة والنشر 

جامعة القدس املفتوحة جامعة القدس املفتوحة / / عمانعمان  --فنون األدب الحديث باالشتراك مع آخرينفنون األدب الحديث باالشتراك مع آخرين  ..22

  م.م.19951995

عمان/ جامعة عمان/ جامعة   --االتصال والعالقات العامة باالشتراك مع د. تيسير أبو عرجةاالتصال والعالقات العامة باالشتراك مع د. تيسير أبو عرجة  ..33

  م.م.19961996القدس املفتوحة القدس املفتوحة 
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فنون الكتابة اإلعالمية: فن املقالة باالشتراك مع د.محمد عبيد هللا، عمان، دار فنون الكتابة اإلعالمية: فن املقالة باالشتراك مع د.محمد عبيد هللا، عمان، دار   ..44

  م.م.20012001مجدالوي مجدالوي 

55..  LLiibbyyaa  TTeerrrroorriisstt  oorr  TTeerrrroorriizzeedd::  AAnn  IInnqquuiirryy  iinnttoo  PPoolliittiiccss,,  IIddeeoollooggyy  &&  

CCoommmmuunniiccaattiioonn  CCooeeddiittoorr,,  OOnnttaarriioo,,  CCaannaaddaa::  JJeerruussaalleemm  IInntteerrnnaattiioonnaall  PPuubblliisshhiinngg  

HHoouussee,,  11998822..  

66..        RReeaaddiinnggss  IInn  MMaassss  CCoommmmuunniiccaattiioonn,,  BByy  NNaabbeeeell  JJuuddii  ((EEddiittoorr))  TThhee  BBooookksshhoopp,,  AAll--

AAIINN  ––  UU..AA..EE,,  11998833..  

              aa..  TThhee  AArraabb  RRhheettoorriicc  ooff  TThhee  AArraabb--IIssrraaeellii  CCoonnfflliicctt  IInn  tthhee  UUnniitteedd  NNaattiioonnss..  

              bb..    FFrreeeeddoomm  ooff  tthhee  PPrreessss::  TThhee  CCaassee  ooff  LLiibbyyaa  11996699--11997777..  

 
ً
 ثالثا
ً
ــ: كت: كتثالثا ـــ   ترجمةترجمةب مب مـ

عمان :دار آرام للدراسات عمان :دار آرام للدراسات   22تأليف ويمير ودومينك )ترجمة()طتأليف ويمير ودومينك )ترجمة()ط  --مناهج البحث اإلعالميمناهج البحث اإلعالمي  ..11

  (.(.19981998والنشر والنشر 

  سلسلة عالم املعرفةسلسلة عالم املعرفة––كتاب وسائل االعالم واملجتمع .تأليف آرثر آسا بيرغر ) الكويت كتاب وسائل االعالم واملجتمع .تأليف آرثر آسا بيرغر ) الكويت   ..22

  ((20122012  (مارس(مارس  386386)العدد )العدد 

روجر ويمر  وجوزيف دومينيك ) بيروت روجر ويمر  وجوزيف دومينيك ) بيروت   كتاب مدخل إلى مناهج البحث اإلعالمي .تأليفكتاب مدخل إلى مناهج البحث اإلعالمي .تأليف  ..33

  ((20132013: املنظمة العربية للترجمة : املنظمة العربية للترجمة 

منشورات كلمة . منشورات كلمة . ––والثقافة الشعبية .تأليف  جون ستوري ) أبوظبي والثقافة الشعبية .تأليف  جون ستوري ) أبوظبي   . النظرية الثقافية. النظرية الثقافية  ..44

20142014  ))  

القيادة دون إجابات سهلة  .تأليف : رونالد أ. هيفيتز ) قطر : ترجمان مجاز للنشر القيادة دون إجابات سهلة  .تأليف : رونالد أ. هيفيتز ) قطر : ترجمان مجاز للنشر   ..55

20152015))  
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